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Milí členové Knižního klubu,
listí na stromech rychle ubývá, dny se zkracují. Pro udržení dobré nálady je nejlepší uvařit si
velký hrnek dobrého čaje, zamotat se do deky a prohlédnout si náš nový katalog plný zajímavých novinek. Vybírejte nejen pro vás, ale i pro vaše blízké, třeba jako krásné dárky k Vánocům!
Hned na straně 5 najdete nový psychologický thriller Pomalu hořící oheň od P. Hawkins. Zjistěte,
koho stará zášť a křivda dohnala až k vraždě! Nebo si pro dlouhý večer vyberete raději romantiku? V tom případě je nejlepší volbou N. Sparks se svou novinkou Návrat (str. 13). Chcete raději
něco vážnějšího? Psychologický thriller Slušní lidé (str. 29) od J. P. Delaneyho o záměně dětí
v porodnici přečtete jedním dechem. Nezapomínáme ani na české autory – nový román Dula
(str. 39) o strastech života stárnoucího Mojmíra pro vás napsal M. Viewegh. Pokud čtete rádi
o životě slavných, doporučuji výpravnou publikaci o bohatém životě H. Hegerové Carmen (str. 43).
Mladé čtenáře jistě potěší knížka Po stopách Fany a Beryho (str. 62) a titul Dědečku, vyprávěj o Česku (str. 67). A protože
do nového roku zbývá jen kousek, připravili jsme pro vás také krásné diáře a kalendáře na rok 2022 (str. 71).
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VÝHODNÁ AKCE
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
Akční cena platí pro členy
Knižního klubu PREMIUM, kteří
si jednorázově zakoupí další tituly
(na prodejnách z nakladatelství
Euromedia, na www.knizniklub.cz
z kompletní nabídky) v celkové
hodnotě nad 499 Kč.
Ostatní zájemci si mohou
publikaci zakoupit za plnou
klubovou cenu 999 Kč.
Akce platí do 31. prosince 2021.

Celý svět
v jedné
knize
VELKÁ VŠEOBECNÁ
ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE
Poznávejte s celou rodinou naši fascinující planetu!
Ať už se zajímáte o přírodu, historii, vědu nebo
kulturu, tato obsáhlá encyklopedie vám na několika stech stranách zodpoví každou otázku.
Váz., 528 str., barevná publikace, 25,2 x 30,1 cm

DA042390
EP042390

akční cena

499,1299,- 999,-

1299,AKČNÍ CENA

499,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2021.
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Líbil se vám Marťan? Tak se určitě pusťte
do Spasitele! Andy Weir tuhle knihu okořenil
humorem i vědeckými zajímavostmi. Skvělé
čtení na dlouhé zimní večery!
Radek Blažek
Manažer výzkumu zákaznické
spokojenosti & copywriter

Andy Weir

Bestsellery

SPASITEL
Ryland Grace zůstal jako jediný přeživší
na zoufalé misi poslední naděje. Pokud selže,
lidstvo zanikne. Je tu však drobný háček –
Ryland to neví. Nedokáže si vybavit ani své
jméno, natož že má nějaký úkol a jak ho asi
tak splní. Všechno, co ví, je, že hodně dlouho
spal. Že se probudil miliony kilometrů od domova. A že společnost mu dělají dvě mrtvoly.
Jak se mu tak vracejí vzpomínky, zjistí, že putuje nevelkou lodí, sestavenou všemi pozemskými vládami a vesmírnými agenturami
a vrženou do hloubky kosmu ve snaze zachránit Zemi. A díky nenadálému spojenci se mu
to možná i podaří… Přeložil Michal Prokop.
Váz., 464 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP042276
499,- 399,cena pro VIP členy 349,-

Andy Weir

MARŤAN
Mark Watney se jako
jeden z prvních lidí
prošel po Marsu.
Zdá se však, že bude
také prvním člověkem, který tam
zemře… 344 stran
EP040558
379,- 299,-
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Paula Hawkins

DO VODY
Nikdy nevíte, co se skrývá
pod hladinou! Thriller
od autorky bestselleru
Dívka ve vlaku. 416 stran

379,- 299,-

EP038934

Bestsellery

Pamatuju si, když vycházela
Dívka ve vlaku (a já byl redaktor zelenáč) – z debutantky a neznámé autorky
se doslova přes noc stal fenomén, který určil směřování
populární literatury na několik let dopředu. Jak bych
mohl nebýt zvědavý, jakými
cestami se Paula dnes ubírá!
Vojtěch Staněk, redaktor

Paula Hawkins

DÍVKA VE VLAKU
Kniha roku 2015! Rachel
dojíždí ranním vlakem
do Londýna. Den co den si
prohlíží útulné předměstské
domky. Jednoho dne však
zahlédne něco, co ji šokuje.
Stačí pouhá minuta, než se
dá vlak zase do pohybu,
a náhle je všechno jinak…
328 stran
EP040438

399,-

299,-

Paula Hawkins

DÍVKA VE VLAKU
Znáte z filmu! Brož., 328 s.
299,- 239,V prodeji od 2. 11. 2021

EP040439

Paula Hawkins

POMALU
HOŘÍCÍ OHEŇ
Když je na říčním člunu
v Londýně nalezen brutálně
zavražděný mladík, v centru
pozornosti se ocitají tři
ženy, které ho znaly. Laura,
temperamentní podivínka,
o níž si leckdo myslí, že je
nebezpečná, s ním strávila
poslední noc před jeho
smrtí. Jeho sousedka Miriam
ví, že ačkoli Laura odcházela
z místa činu s krví na oblečení, nemusí to ještě znamenat, že je vražedkyně. A do třetice je tu Carla, teta zavražděného, která
dosud truchlí nad nedávnou smrtí jiného člena rodiny. Nikomu nevěří –
vždyť i dobří lidé mohou být schopni strašlivých činů. Tři ženy, které
nemají společného nic kromě zášti, kterou k zavražděnému cítily…
Jak dlouho mohou doutnat křivdy a stará tajemství, než se rozhoří
v divoký plamen? Přeložila Věra Klásková.
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP042770

Nepropásněte objednací termín 1. prosince 2021!

399,-

319,-
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Jan Bauer

N

ZTRACENÝ DIADÉM
Když si měla královna
Eliška při příležitosti křtu
svého syna Václava, budoucího Karla IV., nasadit
na hlavu vzácný diadém,
zjistilo se, že v klenotnici
chybí. Kdo klenot odcizil?

Rozhodli se
riskovat vše,
aby si splnili
sen…

TO
P

216 stran
EP042257 259,- 199,-

Jaromír Jindra

Historické romány

Sirotek Pietro chce změnit
svět s kamerou v ruce.
Marta, dívka od cirkusu, se
snaží poznat tajemství, jež
hýbou světem, hraběnka Silvia zase touží získat pro jiné
svobodu. Tři lidé, které okolnosti zavedou ve stejnou
chvíli do města, kde probíhají boje o vznik nového
národního státu. Jejich cesty se zde protnou. Zdá se, že v tomto zářivém a Věčném městě
je jim předurčen dramatický život. Ocitají se uprostřed událostí, které otřesou celou zemí,
a hrozí, že přijdou o všechno, co pro ně mělo velkou cenu. Poznávají sílu velké lásky, ale
především touží po světě, který by byl pro všechny bezpečný… Přeložila Marta Bárová.
Váz., 472 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP042026

EP042210 359,- 279,-

Elizabeth Chadwicková

IRSKÁ PRINCEZNA
Oblíbená britská autorka
E. Chadwicková nás tentokrát vrací do poloviny
dvanáctého století
do Irska a také na dvůr
výjimečného panovníka
Jindřicha II. Plantageneta.
480 stran
EP041254 399,- 299,-

399,-
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Karel Lucemburský přichází do vydrancovaných
Čech. Podaří se mu navrátit přemyslovsko-lucemburskému dědictví
bývalou slávu? 336 stran

P

VŠECHNY TOUHY
VEDOU DO ŘÍMA

KAREL IV.
A KORUNA
ŘÍMSKÝCH KRÁLŮ

TO

Luca Di Fulvio

Řádí v Kaufbeurenu
epidemie moru, nebo
rafinovaný vrah?
Oliver Pötzsch

KATOVA DCERA
A PROKLETÍ MORU

Dirk Husemann

ZLODĚJI HEDVÁBÍ
Byzanc 552. Z císařského pověření se dva zvědové vydávají
do daleké Asie, aby tam odhalili
tajemství výroby hedvábí… 352 s.
EP042655

6

399,- 299,-

Léto roku 1679. Ve Vídni zuří mor a šíří
se už i do Bavorska. Jakob Kuisl s dcerou
Magdalenou se vydávají na nebezpečnou
výpravu do Kaufbeurenu, kde umírají
za podezřelých okolností další lidé. Stali
se obětí epidemie, nebo rafinovaného
vraha? Přeložil Tomáš Kurka.
Váz., 504 stran, 12,5 x 20 cm

EP042231

499,-

399,-

Oliver Pötzsch

MISTR
Druhá část životního příběhu
Johanna Georga Fausta.
Po úspěšném románu Kejklíř
dovádí autor dobrodružství
doktora Fausta k dramatickému závěru. 568 stran
EP041767

499,- 399,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 90.

Výjimečný román
o výjimečných
ženách
© Paul Whitton
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MARIA MONTESSORIOVÁ
Autorka románovou formou přibližuje
náročnou životní cestu vzdělané dívky,
která se stala významnou italskou
pedagožkou a založila slavný program
Montessori. 280 stran
EP042391

299,- 239,-

Setkání s výjimečnými
ženami,
které se
v polovině
19. století
rozhodly založit jeden z prvních
českých dámských spolků s názvem Americký klub dam, mi
bylo velkou inspirací v nedávných měsících, jež nebyly snadné
pro nikoho z nás. Věřím, že čtenáři najdou stejnou inspiraci
na stránkách této knihy o nevšedních osudech členek klubu,
které s nezdolnou energií a odvahou překonaly nejednu zdánlivě nepřekonatelnou překážku.
Hana Whitton

Historické romány

Laura Baldiniová

Výhodný komplet
ušetříte

330,Rebecca Gablé

obj. č.

CIZÍ KRÁLOVNA

527,EP048275

3x Hana Whitton

Volné pokračování románu Hlava světa.
Gaidemar, ozbrojenec v jízdní legii krále,
se zamiluje do italské královny Adelheid,
kterou vysvobodil ze zajetí v Gardě…
576 stran
EP040837

jen

499,- 379,-

Hana Whitton

AMERICKÝ KLUB ČESKÝCH DAM
Román, zasazený do druhé poloviny 19. století, vypráví o osudech předních členek jednoho z prvních českých
dámských spolků, jehož založení inicioval roku 1865 vlastenec, cestovatel a mecenáš Vojtěch Náprstek. Inspiroval ho k tomu moderní životní styl, který poznal za svého pobytu v Americe. Ke spoluzakladatelkám českého klubu patřila Karolina Světlá, Sofie Podlipská či dcera Františka Palackého Marie. Na pozadí výjimečné
doby román přibližuje poutavé osudy žen českého kulturního života a líčí jejich osobní dramata. Příběh neponechává stranou ani Náprstkovu pozoruhodnou rodinu – zejména jeho obětavou matku Annu, která se z nuzného postavení vypracovala na jednu z nejbohatších žen své doby a v jejímž domě U Halánků se klub scházel.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

EP042098

Sue Monk Kidd

KNIHA TUŽEB
Ana se narodí v Galileji v dobách, kdy se
na ženy pohlíží jako na majetek a dívky
opouští své otce, jen když se vdávají.
Ona však netouží po ničem jiném než
mít nad svým osudem kontrolu… 392 s.
EP041989

399,- 299,-

V prodeji od 12. 11. 2021

299,-

239,-

Hana Whitton

Hana Whitton

SÁGA RODU
REISSOVÝCH

POSLEDNÍ LÁSKA
CÍSAŘE KARLA

Johana, Karolína a Antonie
se s matkou a otcem Antonínem Reissem vydávají z Rožmitálu pod Třemšínem do
Prahy, kde se stávají středem
pozornosti pražské obrozenecké společnosti… 264 s.

Román pojednává o pozapomenutém osudu Guillauma,
jediného historicky doloženého levobočka císaře Karla IV., který se s milovaným
otcem setkal až na prahu
dospělosti. 248 stran

EP040624

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz!

279,- 219,-

EP039463

279,- 219,-
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Olivia Hawker

N

O

NA HRANĚ NOCI
Píše se rok 1942. Katolickému mnichovi Antonu Starzmannovi nacisté odvlečou
děti, o které se ve své škole
s láskou staral. Po této tragické události Anton odpoví
na inzerát ovdovělé Elisabeth, která hledá muže, jenž
by jí pomohl s péčí o tři potomky. Zatímco se Anton sžívá s novou rolí otce a manžela, připojí se k odboji… 352 s.
EP041236

399,-

319,-

Caroline Montague

TAJEMSTVÍ
ITALSKÉ VILY

Historické romány

Itálie, 1937. Vdova Alessandra Marstonová zjistí, že
zdědila rodinné sídlo svých
předků – vilu Duranteových
skrytou hluboko v kopcích
malebného Toskánska. Před
blížící se válkou se vila stává
nejprve domovem samotné
Alessandře, její rodině a přátelům a poté i všem, kteří se potřebují ukrýt… 448 stran

399,- 319,-

EP040983

Lizzie Page

NOVÝ DOMOV

Gill Thompson

OCEÁN MEZI NÁMI
Po jednom z náletů je v Londýně nalezena zraněná žena. Nepamatuje si vůbec nic, jen
že ztratila cosi nesmírně drahého. Malý chlapec zatím naříká v sirotčinci a doufá, že pro
něj matka přijde. Místo toho však skončí s příslibem rajského života na palubě lodi mířící do Austrálie… Strhující román inspirovaný skutečnými událostmi. Přeložil Jiří Jaňák.
Váz., 312 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP041885

359,-

Na samém začátku druhé
světové války byly poslány
stovky dětí z Londýna na
venkov, aby byly uchráněny
hrůz náletů. Bezpečí bylo
ale vykoupeno odtržením
od blízkých a všeho známého. Takový osud potkal i sedmiletou Pearl. Setkává se
s Vivienne, životem zklamanou ženou, která se o žádné děcko neprosila… 368 stran
EP041519

359,- 279,-

279,Liz Trenow

LÁSKA A VÁLKA
Gill Thompson

DÍTĚ NA NÁSTUPIŠTI
Když dojde k nacistické invazi do Československa, Eva posílá svou
maličkou dcerku Miriam z Prahy do Londýna. V Británii se Miriam
seznámí s dobrovolnicí Pamelou, která pracuje pro organizaci pomáhající uprchlým židovským dětem. Miriam si získá její srdce
a Pamela se rozhodne dát jí nový domov… 336 stran
EP041884

399,- 319,-

Červenec roku 1919. Do hotelu de la Paix ve vesničce
Hoppestadt přijíždějí tři ženy,
aby se dozvěděly něco víc
o mužích, které milovaly
a které ztratily. Ruby hledá
manželův hrob. Alice přijela
až z Ameriky, přesvědčená, že
její bratr stále žije a zůstává
ve Francii. A Martha se synem
nejsou tak úplně těmi, za koho se vydávají… 344 stran
EP040895

8

359,- 279,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 91.
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Mají před sebou krásnou budoucnost,
ale minulost na ni vrhá temné stíny…

Anne Jacobsová alias Leah Bach
Zdá se, že Charlottinu a Georgeovu štěstí už nestojí nic
v cestě – konečně se mohou oddat své dlouhé roky utajované lásce. George ale časem neodolá touze po novém dobrodružství a vypraví se na nebezpečnou expedici. Charlotta
mezitím koupí kávovníkovou plantáž v pohoří Usambara, aby
zajistila životní existenci nejen sestřenici Kláře, ale sama přišla na jiné myšlenky. Když náhle Georgeovy dopisy začnou
chodit stále vzácněji, neubrání se strachu o jeho život…
Shledají se znovu a budou spolu šťastní? Volné pokračování
románu Nebe nad Kilimandžárem. Přeložil Rudolf Řežábek.
Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP042183

499,-

399,-

Marie Lacrosse

VINAŘSTVÍ

P

Osudové dny

TO

P
TO

Závěr
rodinné
ságy

Schweighofen ve Falci, rok 1877. Bývalá služka Irena a její muž, dědic vinařství
Franz Gerban, žijí ve šťastném manželství. Ovšem Irena cítí, že do manželova
světa lepší společnosti nepatří. Protože je Franz často na cestách, trpí čím dál
tím víc samotou a hledá pro sebe smysluplnou činnost. Začne se zasazovat
o práva dělnic – a přitom se opět setká s bývalým milencem, dělnickým vůdcem Josefem. Franz reaguje prudkou žárlivostí a jejich vztahu hrozí rozpad.
Potom se však Franz dozví tajemství, které představuje pro život obou partnerů
obrovskou výzvu… Přeložila Ivana Dirk Lukačovičová.
Váz., 568 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP042342
Anne Jacobsová
alias Leah Bach

Anne Jacobsová

NEBE NAD
KILIMANDŽÁREM

Návrat
Nejúspěšnější rodinná sága
současnosti se vrací! Do života rodiny Melzerů zasáhne
světová hospodářská krize…

449,-

359,-

PANSKÝ DŮM

Charlotta přijme nabídku
k sňatku od mnohem staršího Christiana. Zanedlouho
toho trpce lituje… 464 stran
EP041774

Historické romány

NĚŽNÝ MĚSÍC NAD USAMBAROU

499,- 379,-

400 stran
EP042186

399,- 319,-

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 90.
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Fascinující příběh
o ničivé síle
bezpodmínečné
lásky a o místě,
z něhož se stává
peklo na zemi…

Společenské romány

Sandra Brown

V. V. James

SVĚDKYNĚ

ČARODĚJKY
ZE SANCTUARY

Kendall se provdá za sympatického
boháče Matta Burnwooda. Po svatbě
se však její život změní v peklo…

Na středoškolském večírku přijde
o život mladý Daniel Whitman
a obyvatelé městečka Sanctuary
jsou v šoku. Smrt hvězdného quarterbacka vypadá jako tragická nehoda, ale každý ví, že jeho bývalá
přítelkyně Harper Fennová je dcerou čarodějnice – a že byla u toho,
když zemřel. Byla Danielova smrt
nehoda, pomsta, nebo něco mnohem zlověstnějšího? Lidé se vzájemně obviňují a komunitou se
nezastavitelně šíří paranoia, která
vyvrcholí honem na čarodějnice.
Časy, kdy bylo městečko bezpečným útočištěm, jsou minulostí.
Přeložila Jaroslava Hromadová.
Váz., 448 stran, 12,5 x 20 cm

432 stran
EP042498

EP042013

399,-

319,-

Sandra Brown

STŘEMHLAVÝ PÁD
Zkušený pilot Rye má narychlo dopravit zákazníkovi černou schránku.
Během letu však nastanou nečekané
komplikace… 392 stran
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Susan Lewis

O

MÉ LŽI, TVÉ LŽI
Joely, která jako ghostwriterka píše
o tajemstvích a skandálech jiných
lidí, se vrhá na nový pracovní úkol:
má sepsat příběh slavné spisovatelky Fredy. O této zakázce nikdo
nesmí vědět, takže Joely odjede potají do Fredina domu na opuštěném
místě. Během vyprávění se Freda
chová stále záhadněji a nakonec jakoby náhodou zamkne Joely ve věži
svého domu a odjede. Zoufalá Joely
neví, kam její hostitelka zmizela,
a začíná se obávat o své blízké…
Přeložila Markéta Jansová.
Váz., 352 stran, 12,5 x 20 cm

EP042707

299,-

239,-
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399,- 299,-

KA

EP041101

10

399,- 299,-

Sandra Brown

LETENKA
Z DŽUNGLE
Přesně takového muže
Kerry hledala – žoldáka,
který se vyzná v džungli
a ochrání ji před zvěří
a bandami povstalců. Její
úkol nebude lehký – musí
zachránit skupinu dětí
před nelítostným diktátorem a dovést je do bezpečí.
Linc ale není tím, za koho
ho Kerry považuje…
Přeložila Jana Pešková.
Váz., 256 stran, 13 x 20 cm

EP535148 199,- 159,-

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.
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Rainer M. Schröder

DÁMA MĚSÍČNÍHO SVITU
Poutavý román odehrávající se ve Virginii
ve dvacátých letech dvacátého století.
512 stran
EP040057

399,- 319,-

Dvě sestry,
stejný původ,
odlišné životy…
Jedinečně pojatý příběh o tom, jak ošálit osud,
který se zdá být předem pevně daný. Tento výjimečný počin se čte jedním dechem a přitom donutí k zamyšlení. Pokud toužíte po neotřelém
tématu a ještě neotřelejším zpracování, které vás
bude bavit od začátku do konce, pak je tato kniha
vhodná právě pro vás. Vřele doporučuji!
Nicole Škorpilová, redaktorka

Brit Bennett

POLOVINA TEBE

BEZNADĚJNÝ OSUD
Sára dostane za úkol dešifrovat deník jakobitské emigrantky. Brzy zjišťuje, že její život
byl plný rebelie a zrady… 448 stran

279,cena pro VIP členy 265,-

EP042401

379,-

399,- 319,-
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Anne Youngsonová
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EP040631

Společenské romány

Susanna Kearsleyová

Vignesova děvčata si budou coby dvojčata vždycky podobná jako vejce vejci. Avšak potom co vyrostla v malé černošské komunitě a v šestnácti
letech se rozhodla pro útěk, liší se nejen jejich
všední životy, ale i všechno ostatní: jejich rodina,
společnost, v níž se pohybují, a dokonce i jejich
rasová identita. O mnoho let později žije jedna
ze sester se svou dcerou ve stejném městečku,
ze kterého se před lety pokusila uniknout.
Ta druhá se usadí ve světě bílých a její manžel
o její minulosti neví zhola nic. Sestry sice dělí mnoho
kilometrů, jejich osudy ale zůstávají propletené… Přeložila I. Steinerová.
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

TŘI ŽENY A ČLUN
Seznamte se s Evou, která se rozloučila
se svou třicetiletou kariérou, aby našla
svého svobodného ducha; se Sally, jež
opustila svého lhostejného muže a dvě
dospívající děti; a nakonec s Anastasií,
vzdornou a nezávislou obyvatelkou člunu, která čeká na to, až ji někdo zachrání. Sally a Eva se nezkušené a špatně
vybavené vydávají na cestu anglickými
kanály a odtažitá a nepříliš přátelská
Anastasia jim dělá průvodce. Jak tak
plují, na své cestě narážejí na výzvy a bizarnosti, které je neúprosně sbližují…
Přeložila Eva Klimentová.
Váz., 248 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP041960

299,-

239,-

Sháníte pěkný diář? Krásný diář na rok 2022 najdete na str. 71.

Susan Lewis

Gina LaManna

O MINUTU POZDĚJI

KRÁSNÉ A PODEZŘELÉ

Vivienne má vše, o čem snila
– skvělou práci, perfektní byt
a přátele, jejichž životy jsou
dokonalé jako ten její. Život
prostě nemá chybu. Až do
osudového odpoledne jejích
27. narozenin… 408 stran

Svatba bývá šťastnou událostí. Někdy se však může
tak trochu zvrtnout, například když se najde jeden
svatebčan mrtvý a hned čtyři
ženy přispěchají s přiznáním,
že ho zabily… 336 stran

EP041445

EP040750

299,- 239,-

359,- 229,-
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Odlišnost může znamenat smrt…
Diane Chamberlainová

PROLHANÉ MĚSTEČKO

Společenské romány

EP042327
399,- 319,cena pro VIP členy 279,-

Kerry Fisherová

MLČENLIVÉ ŽENY
Dáte vše v sázku pro muže, kterého
milujete? I když spáchal něco strašlivého? 304 stran
359,- 279,-

ČN

ÍC
EN

A

EP039636

AK

Severní Karolína, 2018. Morgan na sebe
vezme vinu za zločin, který nespáchala,
a ocitne se na tři roky v nápravném zařízení. Její sen o kariéře umělkyně se zdá
být navždy pohřbený – dokud se neobjeví tajemný návštěvník s návrhem, který
ji může dostat na svobodu. Její úkol zní:
Obnovit starou nástěnnou malbu. Taková
nabídka se nedá odmítnout… Severní
Karolína, 1940. Umělkyně z New Jersey
Anna vyhrála národní soutěž a má tu
čest vytvořit nástěnnou malbu pro poštu
v Edentonu. Je na světě úplně sama
a po podobné práci dlouho toužila. Překvapí ji však, když se ocitne na místě
plném předsudků, kde lidé za zavřenými
dveřmi skrývají tajemství a kde odlišnost
může znamenat smrt…
Přeložila Zdeňka Zvěřinová.
Váz., 400 stran, 14,5 x 22,7 cm

Kelly Rimmerová

MATČINO VYZNÁNÍ
Olivie a její tchyně skrývají děsivé
tajemství o muži, kterého milovaly…
399,- 239,-
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392 stran
EP040891

Rodica Doehnertová

Jodi Picoultová

HOTEL ADLON

ZÁBLESK ŽIVOTA

Autorka scénářů úspěšných
televizních sérií Hotel Adlon
a Hotel Sacher nechává
v této knize znovu ožít strhující historii legendárního
grandhotelu. 400 stran

Na gynekologickou kliniku
vtrhne muž se zbraní v ruce.
Na místo přispěchá policejní
vyjednavač Hugh McElroy,
který záhy zjistí, že v budově
je i jeho dcera… 352 stran

EP042166

EP040432

12

399,- 299,-

379,- 299,-

Carol Masonová

TAJNOSTI VDANÝCH ŽEN
Jak dobře znáte svého manžela? Své
přátele? Jak dobře znáte sami sebe?
Jill a Rob žijí ve šťastném manželství –
dokud nezjistí, že kvůli Robovi nemohou
mít děti. Pro Jill to rozhodně neznamená
konec světa. Ke štěstí jí stačí věrný manžel, který ji hluboce miluje a dává jejímu
životu smysl. Navíc existují přece i jiné
cesty, jak mít dítě. Jenže Rob úplně ztratil zájem o sex, a odmítá se s ní o tom
dokonce i bavit. Manželství se ocitá
v krizi, a když se na obzoru objeví jiný
muž, Jill, zmítaná pochybnostmi, bojuje
s pokušením… Přeložila Jana Žůrková.
Váz., 248 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP041327

329,-

259,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 91.
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VOJENSKÉMU LÉKAŘI
ZMĚNÍ ŽIVOT
TAJEMSTVÍ DVOU ŽEN…

Rebecca Thornton

OSUDNÝ OKAMŽIK

EP041701

379,- 299,-

Beth Morreyová

MILOSTNÝ PŘÍBĚH JEDNOHO
ŽIVOTA
Missy vzpomíná na léta, kdy byla šťastná,
obklopená rodinou, a náhle zjišťuje, že
jí nezbývá nic jiného než se spoléhat
na pomoc cizích lidí a psa… 328 stran

NÁVRAT
Trevor po dědečkovi zdědí chatu
a zjišťuje, že ho to táhne do míst,
kde prožil dětství. Vrátí se, protože
chce vést jednoduchý život, ale
ve skutečnosti to zas tak jednoduché není. Je tu například Callie,
rozmrzelá místní teenagerka,
která o smrti Trevorova dědečka
ví zjevně víc, než by měla. A navíc
Trevorovi nejde z hlavy Natalie,
zástupkyně místního šerifa.
Ve snaze odhalit tajemství a zjistit, co se skutečně stalo s jeho
dědečkem, se Trevor začne zabývat minulostí a pochopí, že abychom se mohli pohnout vpřed,
musíme se občas vrátit na místo,
kde to všechno začalo…
Přeložila Dana Stuchlá.
Váz., 336 stran, 12,5 x 20 cm

EP042247

359,-

279,-

399,- 319,-
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EP040920

Nicholas Sparks

Společenské romány

Sarah má hlídat syna své nejlepší přítelkyně. Když ho ale na chvíli spustí z očí,
chlapec vyleze na sloup a spadne. A ona
má teď dilema. Říct pravdu a ztratit kamarádku, nebo lhát a udržet si ji… 376 s.

Nicholas Sparks

SPŘÍZNĚNÁ DUŠE
Hannah Beckermanová

KÉŽ BYCH TI TO
DOKÁZALA ŘÍCT
Audreyiny dospělé dcery se natolik odcizily, že ani dospívající vnučky se nikdy
nesetkaly. Dokáže k sobě ještě rodina
po letech mlčení najít cestu? 344 stran
EP041477

359,- 249,-

Hope se rozhodne, že stráví týden na rodinné
chatě v Severní Karolíně. V tu chvíli zamíří
do Severní Karolíny také True Walls, kterému
přišel dopis od jeho údajného otce, jenž by
právě tady měl žít. Cesty Hope a Truea se
osudově zkříží. Jejich city ale musí nakonec
ustoupit volbám, které proti sobě postaví povinnosti k rodině a osobní štěstí… 312 stran
EP040605

Krásné knížky pro děti najdete v Klubku! Více na str. 53–67.

299,- 239,-

N. Sparks je
mým králem
romantiky!
Nikdo nedokáže napsat tak reálné a silné
příběhy. Jen on! Na jeho novinku
jsem se velmi těšila a nebyla
jsem zklamaná. Návrat se věnuje
rodinným tajemstvím, naději
i lásce. Za mě naprostá nutnost
pro všechny romantické duše!
Karolína Skácelová, marketing

13

N

O

VI
N

KA

14 a 15 spolecnost.qxp_Sestava 1 20.10.21 14:41 Stránka 2

Sophie Cousensová

PŘÍŠTÍ ROK V TENTO
DEN

Společenské romány

Minnie ví dvě věci: že její narozeniny
na Nový rok trvale provází neštěstí
a že za to všechno může Quinn Hamilton, muž, kterého nikdy nepotkala.
Minnie a Quinn se před třiceti lety narodili ve stejný den, ve stejné nemocnici. Nejenže jí a její rodině tehdy
ukradl odměnu za první narozené dítě,
ale i jméno, které měla dostat. A od té
doby už jsou každé narozeniny horší
než ty předchozí. Když pak jednoho
dne Minnie na Quinna náhodou narazí
na jedné silvestrovské party, vidí, že je
skutečně dítětem štěstěny. Je atraktivní, vede úspěšný byznys a má dokonalou přítelkyni. A přestože jsou oba
z úplně jiných světů, něco jako by je
k sobě přitahovalo a jejich cesty se
protínají čím dál častěji. Je to jenom
náhoda, nebo je za tím něco víc?
Přeložila Naďa Špetláková.
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

EP042175

359,-

299,-

Barbara Erskinová

ÚDOLÍ HAVRANŮ
Román oblíbené autorky se opět
odehrává ve dvou časových rovinách: v současnosti a keltsko-římském starověku. Brož., 416 stran
EP042783

Barbara Erskinová

KROK DO JINÉHO ČASU
Kniha obsahuje nové povídky i výběr
nejlepších povídek, které už česky
vyšly ve sbírkách Vzdálené hlasy,
Písky času a Stíny na ostrově. 328 s.
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399,- 299,-

399,- 319,-

Skutečné milostné
příběhy se píšou až
poté, co spadnou
růžové brýle…
Fionnuala Kearneyová

KNIHA LÁSKY

Kate Mortonová

Patricia Harmanová

HODINÁŘOVA DCERA

PORODNÍ BÁBOU
NAVŽDY

Mladá archivářka najde
vybledlou fotografii ženy
ve viktoriánském oblečení
a skicář s kresbou domku
u řeky. Jaká tajemství žena
na fotografii skrývá? 432 s.
EP040810

14

399,- 319,-

Volné pokračování úspěšné
série sleduje pohnuté osudy
porodní báby Patience Hesterové, její rodiny a přátel.
416 stran
EP040077

399,- 319,-

Erin a Dom se do sebe zamilovali
na první pohled – stalo se to rychle
a nikdo nevěřil, že by jim to mohlo vydržet. Navzdory tomu se záhy vezmou
a jako svatební dar dostanou zápisník.
Prázdné stránky postupně zaplňuje
všechno, co nedokážou vyslovit nahlas… Přeložila Jaroslava Novotná.
Váz., 368 stran, 12,5 x 20 cm

EP041447

359,-

279,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 84 a 85.
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Během zlomku
vteřiny se Finn
ocitla mezi
nebem a zemí…
Suzanne Redfearnová

VE VTEŘINĚ
Po tragické autonehodě se Finn ocitne mezi nebem a zemí. Bezmocně sleduje, jak se její nejbližší zoufale snaží přežít. A zatímco
někteří se nečekaně projeví jako hrdinové, v jiných neštěstí probudí
to nejhorší. Finn by se chtěla posunout dál, jenže jak by mohla svou
rodinu a přátele opustit, když se jejich životy roztříštily na milion
kousíčků? Přeložila Milena Havlová.
Váz., 328 stran, 14,5 x 22,7 cm
349,-

Jojo Moyesová

POSLEDNÍ DOPIS
OD MILENCE
Mimořádně silný příběh vášně, nevěry
a ztráty. Na motivy tohoto bestselleru
byl natočen stejnojmenný film.
Brož., 472 stran
EP042818

359,- 279,-

259,-

Společenské romány

EP042071

Jojo Moyesová

Jojo Moyesová

Agatha Christie

Tanya Valková

ŽIVOT PO TOBĚ

SCHOVEJ MĚ V DEŠTI

RŮŽE A TIS

ARABSKÁ PRINCEZNA

Kdybyste ztratili někoho,
koho jste moc milovali, jak
moc by to změnilo váš
pohled na svět? V pokračování světového bestselleru
Jojo Moyesové Než jsem tě
poznala nacházíme Louisu
Clarkovou v přesně takové
situaci… 400 stran

Sabine se touží seznámit
s příbuznými své matky Kate,
o nichž Kate mlčí. Vydává se
proto na irský venkov, kde
bydlí její babička. Splněný
sen o shledání vnučky a babičky se však záhy změní
v horlivé pátrání po tajemství
minulých let… Brož., 376 s.

Isabella očekává příjezd lorda Ruperta, své lásky z dětství. Svatba by z nich udělala
ideální pár. Na scénu místního dění ale náhle vstupuje
John Gabriel, Rupertův dokonalý protějšek. A životní
plány všech se začnou hroutit… 256 stran

Tanya Valková popisuje životní osudy Doroty, Polky, která
si v mládí vzala Libyjce, a její
dospělé dcery Miriam, jež se
sama stala matkou Nadji.
Tentokrát se jejich cesty
propojí se spletitým osudem
saúdské princezny Lamii.
544 stran

EP042820

399,- 319,-

EP042819

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2021.

359,- 279,-

EP042480

329,- 249,-

EP040475

459,- 359,-
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udělat krok do neznáma…
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Janna MacGregorová

Danielle Steel

BEAUCHAMP HALL
Winnie vždycky toužila pracovat v New Yorku a stát se spisovatelkou, ale
když jí onemocněla matka, musela se vrátit domů, aby se o ni postarala.
Po letech na své sny zapomněla, uvízla v malém městě a ve vztahu s mužem, s nímž zůstávala už jen ze zvyku. Jednoho dne se však její život obrátí naruby: Winnie přijde o práci, přítele i svou nejlepší kamarádku a musí
se znovu postavit na nohy. Když jí je nejhůř, rozhodne se hodit opatrnost
za hlavu a udělat osudový krok do neznáma… Přeložila M. Macháčková.
Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

239,N
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EP041927
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EP042548

March Lawsonová náhle osiří
a musí se postarat o tři mladší
sourozence. Na živobytí dostává
pouze hubený příspěvek od poručníka, jenž se děti nikdy nesnažil ani navštívit. V bezvýchodné
situaci se March uchýlí k podvodu a zfalšuje podpis markýze
z McCalpinu, správce jejich svěřenských fondů, aby se dostala
alespoň k malým částkám ze svého dědictví. Markýz je odvážnou
podvodnicí okouzlen a začne se
konečně situací celé rodiny zabývat… Přeložila Alžběta Lexová.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

Danielle Steel

V OTCOVÝCH STOPÁCH
Jakob a Emmanuella jsou po obsazení Německa
americkými vojsky osvobozeni z koncentračních
táborů. Odcestují do Ameriky a začínají spolu žít
nový život na Lower East Side, kde berou i nejpodřadnější práce, aby se uživili. O desítky let později
se Jakob díky talentu prosadí na trhu s diamanty.
Syn Max se vydává v otcových stopách a poznává,
na čem v životě skutečně záleží… 352 stran
EP042547
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399,- 319,-

299,-

239,-

Janna MacGregorová

NEVĚSTA, KTEROU
POTKALO ŠTĚSTÍ
Nicholasovi St. Mauerovi
čest velí dohlížet na lady
Emmu Cavenshamovou,
která se s oblibou vrhá
do situací, jimž by se slušně vychovaná mladá dáma
měla vyhýbat… 336 stran

299,- 239,-

EP040471

KA

Romány o lásce

NEVĚSTA, KTERÁ SE
NEVZDALA

Lucinda Riley

SESTRA
S PERLOU
Čtvrtý díl rodinné ságy
Sedm sester. Ságu plnou
romantiky, vášní, záhad,
srdcervoucích milostných
dramat a nádherných scenérií lze číst i jednotlivě.
Přeložila Jana Jašová.
Váz., 560 s., 14,2 x 20,7 cm

EP368434

399,-

319,-

Hledáte knihu? Více než 140 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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PŘENESTE SE
DO TANEČNÍCH SÁLŮ
REGENTSKÉHO LONDÝNA!

Julia Quinnová

Bridgertonovi /1–3

VĚČNÁ VÁŠEŇ
Baseballista Trent se seznámí s okouzlující instruktorkou jógy Genevieve
a velmi rychle se přesvědčí o tom, jak
dokáže být jóga smyslná… 264 stran
299,- 239,-

EP040096

Audrey Carlanová

POSVÁTNÉ MÍSTO
Studentce medicíny Amber vstoupí
do života s lekcemi tantrické jógy
charismatický Dash… 264 stran
299,- 239,-

EP040097

Výhodný komplet
ušetříte

220,obj. č.

jen

378,EP048276

2x Audrey Carlanová

Přeneste se do tanečních
sálů regentského Londýna!
Čekají vás svérázní aristokraté a nespočet zářivých
plesů. Potkáte spoustu
šarmantních mužů a troufalých žen, vyslechnete nekonečno klepů, a než se
nadějete, stanete se obětí
vychytralých intrikánek…
V této sbírce na vás čekají
první tři knihy celosvětově
oblíbené série Bridgertonovi, jež se stala předlohou
fenoménu, který můžete sledovat
na Netflixu. Přeložila Lenka Tichá.
Dárkový box: 3x brož., 304 str. + 320 str. + 320 str., 12,5 x 20 cm

Romány o lásce

Audrey Carlanová

VÉVODA A JÁ +
VIKOMT, KTERÝ
MĚ MILOVAL +
NEVHODNÝ
NÁVRH

EP042886

549,-

TO

P

699,-

Vi Keelandová

SEXY PROFESOR
Poprvé jsem Caina uviděla v baru.
Spletla jsem si ho se ženatým podrazákem, který svedl moji nejlepší kámošku,
a vynadala mu. Nepočítala jsem s tím,
že ho ještě někdy potkám… 280 stran
EP040716

299,- 239,-

Julia Quinnová
Bridgertonovi

Julia Quinnová
Bridgertonovi

Julia Quinnová
Bridgertonovi

ČEKANKA

S LÁSKOU, ELOISE

SKANDÁL NA SPADNUTÍ

Jaké tajemství skrývá Penelope
Featheringtonová? Brož., 336 stran

Získá ovdovělý sir Phillip srdce krásné
Eloise Bridgertonové? Brož., 280 stran

Může v manželství z rozumu vzplanout osudová láska? Brož., 280 stran

EP042801

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

299,- 239,-

EP042802

299,- 239,-

EP041970

299,- 239,-
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Aly Martinezová

PSÁNO S NADĚJÍ

Romány o lásce

EP041750

299,-

Tracey Garvis Graves

HOLKA, KTEROU KDYSI ZNAL
Citlivý příběh o tom, jaké to je, když
zjistíte, že tak úplně nezapadáte,
a každý den je pro vás novou výzvou.
299,- 199,-

ČN

ÍC

EN

A

256 stran
EP040889

AK

Když bylo Cavenovi patnáct, jeho život změnila
jediná kulka. Následujících deset let zasvětil
budování impéria, které ho mělo ochránit
přede vším, co by mu život mohl přichystat.
Jenže ani všechny peníze světa ho nepřipravily
na moment, kdy našel na prahu svého bytu
plačící miminko. Holčičku s růžovými tvářičkami, svou dceru Rosie. Rosie se stala středobodem jeho vesmíru a tím nejlepším, co ho
kdy potkalo. Nebyl čas utápět se v minulosti,
když byl nyní odpovědný za její budoucnost.
O čtyři roky později se však objevila její matka
Hadley a všechny staré křivdy vyplavaly na povrch. Caven je připravený o dceru bojovat. Jenomže pak se do Hadley zamiluje…
Přeložila Anna Poskerová.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

239,-

Aly Martinezová

PSÁNO
S LÍTOSTÍ
Zlomek vteřiny –
tolik stačí, aby se
váš život nenávratně
změnil… 288 stran

Výhodný komplet
jen

ušetříte

378,-

220,obj. č.

EP048277

EP041749
299,- 239,-

KDYŽ JSME SE
VIDĚLI NAPOSLED
Pohledy Celine a Patricka se střetnou
a oni spolu prožijí čtyři nádherné dny.
Krutá realita je ale rozdělí… 288 stran
EP041326

329,- 229,-
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2x Aly Martinezová

Carol Masonová

Originální příběh o pozoruhodné
cestě za životní láskou
Debbie Johnsonová

JEDNOU SNAD

Claas není pro Nele jen milý šéf. Při pohledu na něj se jí pokaždé nádherně
rozbuší srdce. Ale co když ji láska nechá
na holičkách? Brož., 432 stran

Jess roky věřila, že Joe – otec jejího dítěte a jediný muž, kterého
kdy milovala – ji v době, kdy prožívala největší životní krizi, zbaběle opustil. Ta myšlenka ji téměř zničila. O sedmnáct let později
Jess při úklidu domu své matky objeví v podkroví krabici plnou
pohledů a dopisů a najde něco, co změní úplně všechno. Jess se
se svými dvěma nejlepšími přáteli vydá na pozoruhodnou cestu
po stopách vybledlých poštovních razítek, která je zavedou do různých koutů světa. Je Joe stále naživu? Ví, že na něj Jess nikdy nezapomněla? A co když jejich milostný příběh ještě neskončil?
Možná se jednoho dne znovu shledají… Přeložila Jana Jašová.
Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

EP041815

EP041715

Petra Hülsmannová

ŽIVOT NENÍ SKÁKACÍ HRAD
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Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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KDE JEDEN PŘÍBĚH KONČÍ,
DRUHÝ ZAČÍNÁ…
Doporučujeme fanouškům filmu P. S. Miluji tě!

Colleen Hooverová

TO NEJLEPŠÍ V NÁS

EP041150

299,- 239,-

Valerie Bowmanová

NEODOLATELNÝ NIČEMA
Lady Daphne se provdala za špióna, kapitána Cavendishe, po kterém léta toužila.
Zdá se ale, že kapitán její city neopětuje.
Daphne se proto rozhodne sňatek anulovat. Netuší, že ji Cavendish miluje… 312 s.
EP041337

299,- 239,-

Jasinda Wilderová

DOMEK U JEZERA
Před rokem pohřbila svého
manžela. Před rokem ho
držela za ruku a řekla mu
poslední sbohem. Od té
doby je zničená žalem
a tráví většinu svých zoufalých dní někde mezi pokusem zapamatovat si každý
sebemenší detail jejich společného života a snahou
zapomenout na to všechno.
Prázdnotu v srdci se snaží
zaplnit prací, dře do úmoru,
aby na nic nemyslela a nic
necítila. 365 dní – a pak
jedno zaklepání na dveře
všechno změní. Nečekaný
dopis od zesnulého a jeho
poslední přání jí přináší novou šanci na šťastný život…
Přeložila Jana Kordíková.
Váz., 328 s., 14,5 x 22,7 cm

EP042500

359,-

Romány o lásce

Quinn potkala životní lásku v nejhorší den
svého života. Ukázalo se, že jsou stvoření
jeden pro druhého. Dokonalá láska je ale
po letech ohrožena tisíci nedokonalostmi
společného života… Brož., 288 stran

279,-

Mary Jo Putneyová

LADY V PŘESTROJENÍ
Lady Lawfordová je přepadena pašeráky.
Zachrání ji muž s rozporuplnou minulostí,
nemanželský syn barona, Damian Mackenzie. Záhy se lady dozvídá, že je v ohrožení život samotné princezny… 384 stran
EP040357

299,- 239,-

Krásné fotky knižních novinek najdete na instagram.com/knizniklub.
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Katy Birchall

ZN

Road trip

Maevin bratr Sean se dostal
do potíží a zoufale potřebuje
Maevinu pomoc. Zapletl se se
skupinou delikventů a ti ho teď
obviňují ze zločinu. K jeho smůle vypadají důkazy proti němu
dost přesvědčivě, a tak Maeve
nezbývá než si zahrát na detektiva. Naštěstí má po svém boku
teenagerského sexuálního guru
Otise, volnomyšlenkářského
kamaráda Erica a za volantem
svou věrnou kamarádku Aimee.
Je jasné, že tihle tři ji nenechají
na holičkách. Ani kdyby si to
přála… Podaří se Maeve a jejím kamarádům vyřešit podivný
zločin a odhalit pravdu?
Přeložila Mirka Palkosková.
Brož., 272 stran, 12,5 x 20 cm

Příručku
o sexuální
výchově najdete
na s. 72!

EP042806

299,-

239,-

Kereen Gettenová

MANGO NEPADÁ DALEKO
OD STROMU
Clara žije na jamajském ostrově. Její život
by byl úplně obyčejný, kdyby se jí ovšem neporouchala paměť. Nepamatuje si nic z loňského léta poté, co na ostrov udeřil hurikán.
Někdy se jí střípky vzpomínek vracejí, jindy
jí zase musí máma všechno připomínat.
Není snadné žít s vědomím, že nejste jako
ostatní… Přeložila Lenka Faltejsková.
Brož., 192 stran, 12,5 x 20 cm
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EP041342

N

YOLI

SEXUÁLNÍ
VÝCHOVA

259,-

199,-

Od autora bestselleru
Muffin a čaj
Theo Addair

SUPERTAJNÝ SEZNAM VĚCÍ

Středoškolačka Emoni se stará
o malou dcerku, a i když jí se
vším pomáhá milovaná babička,
musí činit nejedno těžké rozhodnutí. Dělit svůj čas mezi školu,
práci a výchovu holčičky není
jednoduché. Dokáže se postavit
všem překážkám? Brož., 336 str.

Luca je šestnáctiletý kluk, který rád chodí na slackline, poflakuje se s kamarády a dobírá si svoje dvojče Naďu. Aspoň
tomu tak bylo donedávna, než se Naďa vážně zranila na skateboardu. Teď je upoutaná na lůžko a na bráchovy blbé vtípky
nemá ani trochu náladu. Luca si vzpomene na hru, kterou
s Naďou hráli jako malí. Sepsali si tehdy seznam věcí, kterých
by rádi docílili v příštích deseti letech. Přidali k němu i dětskou
kletbu – pokud ho nesplní, něco zlého se stane. Jenže Luca se
tehdy s Naďou pohádal, a tak tu kletbu na poslední chvíli
změnil. Napsal tam, že se něco zlého stane Nadě. Seznam pak
zakopali na zahradě a Luca by si na něj normálně nevzpomněl. Ve světle nedávných událostí si však vezme do hlavy, že
Nadina nehoda je jeho vina, a rozhodne se seznam splnit…
Brož., 264 stran, 12,5 x 20 cm

EP042109

EP042571

Elizabeth Acevedo

SE ŠPETKOU SKOŘICE
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Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.

KA

20 a 21 yoli.qxp_Sestava 1 20.10.21 15:35 Stránka 3

NÁŠ TIP NA SKVĚLÝ
VÁNOČNÍ DÁREK
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Young adult thrillery

Karen M.
McManusová

RODINA
PŘEDEVŠÍM

EP042530

329,-

YOLI

Sestřenice Milly
a Aubrey a jejich
bratranec Jonah
se skoro neznají.
Když jim přijde
dopis, v němž je
bohatá babička,
s níž se nikdy
nesetkali, zve
do svého ostrovního resortu, jsou
překvapení a taky
velice zvědaví. Čím déle na ostrově pobývají, tím více přicházejí na to,
jak tajemná – a temná – je ve skutečnosti minulost jejich rodiny. Ať už
rodinu před lety rozdělilo cokoliv, ještě to neskončilo. A oni se letos dozvědí proč… Přeložila Anna Vrbová.
Brož., 328 stran, 12,5 x 20 cm

279,Rachael Lippincottová, Mikki Daughtryová

CELOU TU DOBU
Kyle a Kimberly byli na střední škole dokonalým párem a plánovali společnou budoucnost. Dokud nedošlo k tragické autonehodě, kterou Kimberly
nepřežila. Nikdo v Kyleově okolí nerozumí tomu, čím si Kyle prochází. Až
na Marley, která se snaží vypořádat s vlastní ztrátou, o které je přesvědčená, že ji zavinila. Když se jejich cesty protnou, Kyle má pocit, že v Marley
konečně našel člověka, který pochopí vše, co doposud nikdo nedokázal.
Když se společně snaží zahojit své rány, jejich vzájemné pouto sílí. Kyle se
však nedokáže zbavit pocitu, že se schyluje k dalšímu tragickému okamžiku… Přeložila Renata Heitelová.
Brož., 296 stran, 12,5 x 20 cm

EP042010
Karen M. McManusová

Karen M. McManusová

JEDEN Z NÁS JE NA ŘADĚ

DVA TAJEMSTVÍ NEUDRŽÍ

Po Simonově smrti zaplavila Bayviewskou střední vlna jeho epigonů. Všichni se snažili navázat
na úspěch Simonova blogu, nikomu se ale nepodařilo dosáhnout jeho kvalit. Až doteď. Tentokrát se však jedná o hru: Pravda, nebo úkol. Úkoly nejsou
snadné a vzdát se hry není povoleno… Brož., 360 stran

Echo Ridge. Ellery o tom městečku slyšela dost. Její teta, která
v něm vyrostla, v sedmnácti beze
stopy zmizela. A před pěti lety
tam zavraždili královnu plesu.
Teď se Ellery do tohoto města
hrůzy přestěhovala k babičce.
A krátce poté se na seznamu
pohřešovaných ocitá další místní
děvče… Brož., 312 stran

EP041091

299,- 239,-

EP040766

299,- 239,-

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.

299,-

239,-

Rachael Lippincottová

PĚT KROKŮ OD SEBE
Stella má cystickou fibrózu. Aby neohrozila své
šance na transplantaci, musí se chránit před kýmkoli, kdo by mohl být nositelem infekce. Will trpí
stejnou chorobou, léčba ho ale nezajímá. Každým
dnem mu bude osmnáct a pak – sbohem, nemocnice. Will je přesně tím, od koho by se Stella měla
držet dál… Brož., 256 stran
EP040589

279,- 219,-
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Melissa Bashardoust

DÍVKA, HAD, TRN
Sorája je prokletá. V krvi jí koluje jed, který ohrožuje každého, kdo se k ní byť jen přiblíží.
Musí proto žít v ústraní, daleko
od své rodiny. Útočištěm jsou jí
pouze její zahrady, kde cítí
alespoň náznak svobody. Teď
se však blíží den svatby jejího
bratra a Sorája se musí rozhodnout, zda má dost odvahy
na to, aby vystoupila ze stínů.
V podzemí se zatím skrývá
démon, který zná způsob, jak
Sorájinu kletbu zlomit…
Přeložila Hana Vlčinská.
Brož., 320 stran, 12,5 x 20 cm

Fantasy, sci-fi

EP042096

299,-

Robert Silverberg

TO NEJLEPŠÍ ZE SILVERBERGA
Příběhy šesti desetiletí
V této knize naleznete vybrané povídky a novely
jednoho z nejlepších spisovatelů, který kdy psal
science fiction. Tato sbírka obsahuje 26 příběhů
spolu s rozsáhlými předmluvami ke každé povídce přímo od autora, v nichž poodhaluje jak své
soukromí, tak i okolnosti, za kterých jednotlivé
příběhy vznikaly. Přeložili P. Kotrle a D. Krejčová.
Váz., 688 stran, 14,3 x 20,5 cm

239,-

VŠECHNY SKRYTÉ
DARY
Když Maeve začne svým spolužákům číst z karet, bere to
zpočátku jako zábavnou hru.
Pak si ale Maevina bývalá
kamarádka Lily vytáhne kartu, která by v balíčku být neměla, a druhý den nepřijde
do školy… Brož., 376 stran
EP041436
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Lexi Ryanová

J. L. Armentroutová

PRÁZDNÉ
SLIBY

Z KRVE
A POPELA

Brie víly nenávidí
a odmítá s nimi mít
cokoli společného.
Ale když je její sestra
prodána sadistickému králi dvora temných víl, udělá Brie
cokoli, aby ji získala
zpátky. Klidně uzavře dohodu s králem: ukradne pro něj tři
kouzelné předměty ze Světlého dvora. Aby získala přístup
mezi světlé víly, musí Brie předstírat, že je potenciální nevěstou prince Ronana… První díl vílí fantasy romance.
Přeložila Kristýna Suchomelová. Váz., 440 str., 13 x 20 cm

EP534379
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Caroline O’Donoghue
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EP041274

399,-

319,-

První díl návykové
fantasy ve stylu knih
Sarah J. Maasové.
Poppy byla už od narození vyvolena, aby
svět přivedla do nové éry. Na jejích bedrech leží budoucnost
celého království, sama však neví, zda o to vůbec stojí.
A když do jejího života vstoupí zlatooký strážce Hawke,
který má zajistit její Povznesení, Poppyin osud a povinnost
se propletou s jejími touhami… Přeložila Pavla Kubešová.
Váz., 544 stran, 14,5 x 20,5 cm

EP532745

449,-

359,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 91.
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C. J. Tudor

UPÁLENÉ
Vítejte v Chapel Croft, zapadlé vísce, jejíž tajemství leží ukrytá hlouběji než v hrobě a kde se zlo
začíná znovu probouzet. Před pěti sty lety tady
upálili osm mučedníků. Před třiceti lety tu beze
stopy zmizely dvě dívky. A před dvěma měsíci tu
tragicky zemřel místní farář. Nahradit zesnulého
duchovního sem přichází někdo, komu temnota
také už mnohokrát zasáhla do života. Někdo, kdo
bude muset otevřít staré rány a hlavně ochránit
svou dospívající dceru před démony, kteří tady
umějí být až příliš skuteční… Přeložila J. Kunová.
Váz., 408 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP042422

399,-

319,-

Napětí

C. J. Tudor

UPÁLENÉ
Audioknihu čte oblíbená česká herečka
Jitka Ježková.
EP042421
CD (mp3) 349,- 299,-

Odjakživa mám ráda záhady,
jejichž kořeny sahají hluboko
do minulosti, a takovou mi
C. J. Tudor bohatě dopřála
i v Upálených. Tentokrát ale
k působivé temné atmosféře
přidala i výjimečnou hlavní
postavu. Má humor černý jako
kněžské roucho, ostrý jazyk a velké srdce. Trávit s někým takovým při překládání čas je vážně zábava.
Jana Kunová, překladatelka

C. J. Tudor

C. J. Tudor

C. J. Tudor

TI DRUZÍ

JÁMA

KŘÍĎÁK

Fran a Alice jsou
na cestě již mnoho
dní. Nikoho nehledají.
Utíkají. Před někým,
kdo jim chce ublížit.
Protože ví, co se stalo
Izzy, kterou zoufale
hledá její otec… 336 s.

Psychothriller Kříďák
se stal nejúspěšnější
knižní prvotinou roku
2018. V další své
próze, nazvané Jáma,
autorka co do hrůznosti a napínavosti
ještě přitvrdila. 336 s.

Začalo to jako nevinná hra. Parta chlapců
si za pomoci křídových kreseb nechávala
vzkazy. Byla to zábava
– dokud je křídoví panáčci nedovedli k mrtvé dívce… 320 stran

EP041435

EP038883

EP038882

399,- 319,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2021.

399,- 319,-

399,- 319,-
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Psychologický thriller
od bestsellerového
švédského autora
Mattias Edvardsson

SOUSEDSKÁ RULETA

Napětí

Micke a Bianca se přestěhují do klidné vilové
čtvrti, která se zdá být pro ně a jejich dvě děti
ideální. Jak se však postupně seznamují se
svými novými sousedy, začínají pociťovat neklid. Bydlí zde bývalá modelka Jacqueline,
která nemá svůj život tak úplně pod kontrolou, se synem Fabianem, který je jiný než
ostatní děti. V sousedství žije také Ola, jenž se
vyrovnává s následky, které na jeho psychice
zanechalo loupežné přepadení, a je čím dál
tím posedlejší bezpečností v jejich vilové
čtvrti. A pak jsou tu důchodci Gun-Britt a Åke,
jimž neujde jediný krok sousedů. Když Biancu
před domem srazí auto, zpočátku to vypadá
na tragickou nehodu. Jenže zatímco žena
v nemocnici bojuje o život, policie i obyvatelé
čtvrti o tom začínají pochybovat…
Přeložila Lucie Johnová.
Váz., 360 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP040474

399,-

319,-

Stina Jackson

PUSTINA
Švédský venkov, to nejsou jen nekonečné lesy, jezera s křišťálově čistou
vodou a malebné červené domy
na smaragdových pasekách… 320 s.
EP040686

359,- 279,-

Stina Jackson

STŘÍBRNÁ CESTA
Mimořádný román švédské autorky,
za který získala Glass Key, čímž se zařadila do společnosti takových jmen,
jako je S. Larsson či J. Nesbø. 256 str.
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EP040641

349,- 279,-

Drsná výpověď
o touze a zradě
Martin Vopěnka

POSLEDNÍ STANICE
HAMBURK

Lucinda Berry

Daniel Cole

ÚTĚK ZE SVĚTA

IMITÁTOR

Z parkoviště před supermarketem beze stopy zmizí mladá žena a zanechá po sobě
manžela a malou dcerku.
Všichni ji neúnavně hledají,
ale naleznou ji až po jedenácti letech… 272 stran

Detektivové Winter a Chambers pátrají po vrahovi se
zvrácenou vášní pro nejznámější klasická sochařská díla:
těla obětí stylizuje do jejich
pozic. Kdo se stane jeho
mistrovským dílem? 336 str.

EP041556

EP042478

24

299,- 239,-

399,- 319,-

Marek se ocitá uprostřed hluboké
osobní krize. Žije v ochladlém manželství a práce makléře ho neuspokojuje.
Začne si pohrávat s myšlenkou, že by
někoho zabil. Pak ale potká bývalého
spolužáka Černáka, který produkuje
porno v Hamburku. A Marek se tam
za ním vydává. Je to temný svět podsvětí, a přece v něm Marek natrefí
na svou osudovou lásku…
Váz., 360 stran, 12,5 x 20 cm

EP042791

359,-

279,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!
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KATE LINVILLOVÁ
A CALEB HALE ŘEŠÍ
DALŠÍ ZAPEKLITÝ
PŘÍPAD!
John Grisham
Když dojde k vraždě soudce a jeho milenky,
FBI se nepodaří vraha dopadnout. Proč zemřeli a co soudce skrýval? 344 stran

379,- 299,-

TO
P

EP042403

Mark Greaney

ŠEDÝ MUŽ
Na motivy tohoto románu se natáčí celovečerní filmová adaptace, v hlavních rolích
s R. Goslingem a Ch. Evansem! 320 stran
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EP042424

Charlotte Linková

BEZ VINY
Seržantka Kate Linvillová jede vlakem
do Yorku, když ji v panice požádá spolucestující žena o pomoc, protože ji pronásleduje neznámý muž. V tu chvíli
začne střílet, obě ženy uniknou na poslední chvíli. Brzy nato dojde k pokusu
o vraždu jiné mladé ženy poblíž Scarborough. Zřítí se na kole přes lanko natažené přes cestu. Padne i výstřel, ale
mine ji. Střílelo se ze stejné zbraně jako
ve vlaku. Kate Linvillová marně pátrá,
co oběti spojuje. Tlačí ji čas, protože
pachatel nepřestává zabíjet. Nakonec
se i sama Kate ocitne v nebezpečí…
Přeložila Jana Zoubková.
Váz., 336 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP042344

359,-

Napětí

PODFUK

279,-

399,- 299,-

Ten den jsme tam byli
všichni. A teď je jedna
z nás po smrti…
Rachel Abbottová

HRA NA VRAŽDU
Před rokem, na den přesně, jsme se
všichni sjeli na Lucasovu svatbu do jeho
nádherného cornwallského domu s výhledem na moře. Toho dne si ale nikdo
nikoho nevzal. Teď nás Lucas pozval
znovu – na oslavu výročí. Ale výročí
čeho? Svatby, která se nakonec nekonala, anebo tragédie, k níž došlo před
začátkem obřadu? Na dnešní večer naplánoval hru. Máme kostýmy, máme
své role a každý se musí zúčastnit. Co se
stane, až hra skončí? Přeložil M. Lžička.
Váz., 304 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP042543

Nepropásněte objednací termín 1. prosince 2021!

329,-

259,-

Patricia Cornwellová

Samantha M. Bailey

KVANTUM

NA POKRAJI SIL

V předvečer tajné vesmírné
mise zaznamená Calli Chaseová, pilotka NASA, kvantová fyzička a vyšetřovatelka
kyberkriminality, spuštěný
poplach v tunelech hluboko
pod výzkumným střediskem
NASA… 368 stran

Morganin život se obrátí
vzhůru nohama, když jí neznámá žena vloží do náruče
dítě a pak skočí pod rozjetý
vlak. Na policii však žádný
ze svědků nepotvrdí Morganinu výpověď. Zoufalá žena
se stává podezřelou… 240 s.

EP041875

EP040749

399,- 299,-

299,- 239,-
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Rumaan Alam

NECHTE SVĚT
ZA SEBOU
Amanda a Clay se chystají na dovolenou do odlehlého kouta Long Islandu.
Těší se, že si odpočinou od uspěchaného New Yorku, stráví nějaký čas se
svými pubertálními dětmi a užijou si
luxusní ubytování, které si pronajali
na celý týden. Jenže pozdě v noci
jejich klid naruší naléhavé ťukání
na dveře. Ruth a G. H. tvrdí, že jsou
majitelé domku. Tento starší pár panikaří, protože město údajně zničehonic
zachvátil výpadek proudu, a tak sem
přišli hledat útočiště. Bez televize,
internetu a telefonní služby je těžké si
jejich slova ověřit. Měli by jim Amanda
s Clayem věřit? Co přesně se děje? Je
tohle prázdninové ubytování, nacházející se daleko od civilizace, skutečně
nejbezpečnější místo?
Přeložila Jana Kordíková.
Váz., 232 stran, 14,5 x 22,7 cm

Napětí

EP042290

279,-

Amber Garza

CHCI TVŮJ ŽIVOT
Kelly sleduje svou jmenovkyni všude. Nemůže si pomoct. Připomíná jí minulý život,
který je nenávratně pryč… 312 stran

299,- 239,-

EP041137

199,Jack Heath

LOVEC
Bývalý konzultant FBI Timothy Blake za své
služby požaduje vskutku zvláštní odměnu!
328 stran
EP041772
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359,- 279,-

Elizabeth Kay

Sheryl Browneová

SEDM LŽÍ

VZORNÁ CHŮVA

Kdyby byla Jane upřímný člověk, kdyby nevyřkla tolik lží,
manžel její nejlepší přítelkyně mohl ještě žít. Když se
Jane přizná, odkryje spoustu
temnoty, jež léta bublala
pod povrchem… 368 stran

Mrazivý psychologický thriller. Mark a Melissa jsou nadšení, že našli chůvu, která to
s jejich dětmi skvěle umí.
Když ale chůva záhy ukáže
svou pravou tvář, nestačí se
divit… 368 stran

EP040954

EP040367

26

399,- 319,-

299,- 239,-

Keri Beevis

S POCITEM VINY
Lila, jediná přeživší tragické autonehody, je zmatená. Její vzpomínky jsou
mlhavé, ale přesto se nemůže zbavit
pocitu, že jí hrozí nebezpečí. Může
za to pocit viny, nebo je za tím vším
něco mnohem děsivějšího? Jack Foley
se vzpamatovává z náhlé ztráty sestry.
Z její smrti viní právě Lilu. Ta mu na svou
obhajobu ukáže medailonek, který
zřejmě patřil jeho sestře a jenž přinese
více otázek než odpovědí. Společně se
snaží zjistit, co se skutečně stalo. Netuší, že je někdo sleduje. Někdo, kdo
by hodně ztratil, kdyby pravda vyšla
najevo… Přeložila Veronika Hasalová.
Váz., 384 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP041846

399,-

319,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 90.
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V IMPOZANTNÍM HOTELU
SKRYTÉM V LESÍCH NÁHLE
ZMIZÍ DVĚ ŽENY…

Minka Kentová

DÍVKY Z LESŮ

EP041515

299,-

Napětí

Devatenáctiletá Wren a její dvě sestry, Sage a Evie, vyrůstají
v chatce mimo civilizaci na severu státu New York. Když nejmladší Evie vážně onemocní, jejich matka s ní odejde vyhledat
pomoc do nedalekého města. Ale nevracejí se. Jak měsíce plynou, naděje pomalu mizí, zásoby se tenčí a hospodářská zvířata umírají. Nemilosrdná zima se blíží. Pak se objeví cizinec,
který tvrdí, že hledá matku dívek a neodejde bez nich. Aby
unikly, musí Wren a její sestra porušit základní pravidlo – opustit les… Přeložila Jana Jašová.
Váz., 224 stran, 14,5 x 22,7 cm

239,-

Sarah Pearse

SANATORIUM

Romy Hausmannová

Stephen Chbosky

MARTA SPÍ

IMAGINÁRNÍ PŘÍTEL

Jsou to už roky, kdy Nadju
odsoudili za strašný zločin.
Nyní si po propuštění z vězení nepřeje nic víc než vést
normální život. Jenže pak
dojde k vraždě a Nadju její
minulost učiní dokonalou
obětí… 272 stran

Kate Reesovou život naučil,
že násilníkovi, co přísahá, že
se polepší, není radno věřit.
A tak sebere uprostřed noci
svého sedmiletého syna
Christophera a společně se
vydávají hledat nový život…
656 stran

EP042113

EP040561

359,- 279,-

Impozantní hotel, napůl skrytý v lesích a zastíněný hrozivými horskými štíty
švýcarských Alp, který vznikl rekonstrukcí někdejšího sanatoria pro léčbu tuberkulózy, je to poslední místo na světě, kde by si Elin Warnerová přála být. Jenže
její bratr Isaac, s nímž se celé roky neviděla, a jeho přítelkyně Laura ji požádali,
aby s nimi v hotelu oslavila jejich zasnoubení. Elin do hotelu dorazí ve chvíli,
kdy se blíží sněhová bouře. Třebaže je hotel krásný, Elin již při prvním pohledu
na něj pocítí napětí, na budově je totiž cosi, co ji znervózňuje – stejně jako
na jejím bratrovi. A když se ráno probudí a zjistí, že Laura beze stopy zmizela,
Elinino znepokojení zesílí. Bouře odřízne všechny přístupové cesty, a čím déle
zůstává Laura nezvěstná, tím více zbylí hosté začínají podléhat panice. Ale
nikdo si nevšiml, že zmizela další žena… Přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi.
Váz., 368 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP041923

399,-

319,-

499,- 399,-

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz!
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Terry Hayes

Jo Nesbø

JÁ, POUTNÍK

ŽÁRLIVOST
a jiné
povídky

Napětí

Strhující sbírka napínavých příběhů
od krále severské
krimi. Nevěra se nevyplácí a nakonec
vždycky vyjde najevo. A když se
vášeň proplete se
žárlivostí, k pomstě
zbývá už jen krůček.
Dva úplně stejní
horolezci bojují
o krásnou řeckou
servírku. Taxikář nachází v šéfově autě
náušnici své manželky. Žena letící z New Yorku do Londýna se kvůli manželově nevěře rozhodne
spáchat sebevraždu. Nebezpečný kolotoč silných emocí se dává do pohybu…
Přeložila Kateřina Krištůfková.
Váz., 224 stran, 13 x 20 cm

EP530931

369,-

295,-

Mladá žena zavražděná
v hotelu na Manhattanu –
nelze identifikovat ji ani
pachatele. Otec veřejně
sťatý pod palčivým sluncem v Saúdské Arábii,
a syn, jenž přihlížel. Muž
ze syrského výzkumného
ústavu, kterému někdo
zaživa vyoperoval oči. Ohořelé ostatky tří těl na horském úbočí Hindúkuše. Plán spáchat děsivý zločin proti lidstvu. Mám s tím vším něco společného. Proto se vydávám
na cestu… Brož., 760 stran
399,- 319,-

EP040520

Mario Puzo

KMOTR
Tato kniha vyšla poprvé v roce 1969
a od té doby zůstává celosvětovým
bestsellerem. Sugestivní dílo o bossovi
všech bossů, jehož vliv sahal od policie
až po finanční magnáty, si získalo popularitu především proto, že zachytilo
klasickou mafii v konkrétní době
a v místech, kde existuje dodnes. 496 s.
359,- 299,-
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EP039336

Victor Methos

C. J. Carver

VRAHOVA ŽENA

MRAZIVÉ ECHO

FBI požádá uznávanou
právničku Jessiku, aby se
zapojila do pátrání po vrahovi, který kopíruje styl
jejího bývalého manžela,
odsouzeného za sérii brutálních vražd. Dokáže Jessika vraha zastavit? 368 s.

Psycholog Harry Hope je
přivolán k hrůznému nálezu v lese. Záhy vyjde najevo, že obětí je jeho bývalý
kamarád Guy, a na světlo
se postupně začnou dostávat dávní kostlivci ze skříní… 272 stran

EP041669

28

359,- 279,-

EP041559

329,- 259,-

Avery Bishop

DÍVKA, KTERÁ
SE POMÁTLA
Emily Bennettová pracuje jako terapeutka. Pomáhá dětem překonávat
jejich problematickou minulost,
i když má sama co dělat, aby zapomněla na tu svou. Kdysi patřila
do holčičí party, která si říkala
Harpyje a šikanovala spolužačku
Grace. Teď, o čtrnáct let později, se
zdá, že je dostihla karma. Jedna
z bývalých tyranek spáchá sebevraždu. Krátce poté je však objevena mrtvola další bývalé Harpyje, jež
údajně také zemřela vlastní rukou.
Vrátila se Grace, aby se pomstila?
Přeložila Naděžda Funioková.
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP041844

399,-

319,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 91.
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Napětí

Psychologické thrillery
tohoto autora mě baví,
takže si rozhodně nenechám ujít ani jeho novinku Slušní lidé. Zaujalo
mne, že zápletka příběhu je stejná jako
v české knize Kukačky. Ráda zjistím, jak atraktivní
téma záměny dětí zpracoval můj oblíbenec…
Helena Frantová, PR manažerka

J. P. Delaney

SLUŠNÍ LIDÉ

J. P. Delaney

J. P. Delaney

VĚŘ MI

DOKONALÁ
MANŽELKA

Když člověk nosí masku
moc dlouho, přiroste mu
k tváři… Temný psychologický thriller. 344 stran
EP040067

Dokonalý život. Dokonalá
manželka. Dokonalá láska.
Dokonalá lež… 368 stran

349,- 279,-

EP041040

399,- 319,-

Výhodný komplet
ušetříte

430,-

jen

717,3x J. P. Delaney

obj. č.

EP048278

Jednou ráno otevře Pete Riley dveře cizímu člověku a uslyší zprávu, která jemu
i jeho partnerce Maddie promění život v noční můru – dozví se, že jejich syn byl
v porodnici omylem zaměněn a oni už dva roky vychovávají cizí dítě… Pete s Maddie i Miles a jeho manželka Lucy se shodnou na tom, že by se měli pokusit najít
nějaký flexibilní způsob, jak sdílet životy svých dětí. Plán zažalovat nemocnici
ovšem rozběhne vyšetřování, které odhalí znepokojivé otázky o tom, co se stalo
v den, kdy byly děti vyměněny… Jak se navíc životy obou rodin začínají čím dál
víc proplétat, Maddie a Pete se musí rozhodnout, jak daleko jsou ochotni zajít,
aby dohoda fungovala. Přeložila Milena Pellarová.
Váz., 376 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP041685

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 90.

399,-
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TATO KNIHA POTĚŠÍ ČTENÁŘE A ČTENÁŘKY

ANGELY MARSONSOVÉ A PATRICIE GIBNEYOVÉ!
Nadine Matheson

KRVAVÉ SKLÁDANKY

Detektivky

Na londýnské periferii jsou nalezeny kusy lidských
těl svědčící o brutálních vraždách. Jejich vyšetřením je pověřena policejní inspektorka Anjelica
Henleyová. Vypadá to, že se objevil vrah napodobitel, který se snaží vzdát poctu jinému známému
a již usvědčenému zločinci. Shodou okolností má
právě s tímto vrahem Henleyová velmi nehezké
osobní zkušenosti… Byť jde o debut, autorka
umně rozvíjí děj a přesně dávkuje napětí. Nadine
Matheson zná dokonale místa, kam svůj příběh
umístila, protože ve stejné části Londýna strávila
dětství. Jako právnička s profesionální zkušeností
se světem zločinu poutavě popisuje práci vyšetřovatelů a dalších forenzních odborníků včetně
pracovních i lidských propletenců na pracovišti
i v soukromí postav. Přeložila M. Jungmannová.
Váz., 416 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP041458

399,-

319,-
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cena pro VIP členy 279,-

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové

DĚTSKÉ DUŠE
Poté co se objeví tři oběti se stejným znamením na těle, je Kim jasné, že hledají krutého sériového vraha. Stopy vedou k soutěži talentovaných dětí… 344 stran
EP041546

399,- 299,-

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové

OSUDNÝ SLIB
Tým kriminalistů pod vedením inspektorky
Kim Stoneové tentokrát řeší brutální vraždu
doktora Cordella, s nímž se Kim setkala při
vyšetřování smrti dívky v elitní škole. 368 s.
EP040765

399,- 319,-

Kam zmizela
třináctiletá Mia?
Georgina Cross

NEVLASTNÍ DCERA

Rob Ashman
Případy
Rosalind Krayové

BEZ TVÁŘE
Inspektorka Krayová přežila
brutální napadení nožem,
při kterém zemřel její manžel. Po čase se vrací do práce, kde jí přidělí případ
sériového vraha. Během vyšetřování vyjde najevo, že
pachatel si své oběti pečlivě
vybírá a přivlastňuje si jejich
identitu… 304 stran
EP042007

30

299,- 239,-

Edwin Hill

NEZVĚSTNÍ
Hester odjíždí na odlehlý, ale
krásný a turisty vyhledávaný
ostrov Finisterre. Záhy zjišťuje, že zde nedávno zmizelo
dítě a v polorozpadlém viktoriánském domě se zabydlela skupina squatterů a narkomanů. Když Hester začne
rozplétat tajemství malého
ostrovního společenství, narazí na hluboko zakořeněnou
zášť… 424 stran
EP041416

399,- 269,-

Třináctiletá Mia zmizí v době, kdy
v sousedství hoří. Je to náhoda? Nebo
spolu obě události souvisejí? Poslední,
kdo dívku viděl, byla její nevlastní
matka, kterou teď manžel obviňuje, že
dceři nevěnovala pozornost. Sousedé
se spojí a začnou po ztracené dívce
pátrat. Zároveň se ale navzájem podezírají ze žhářství. Policie zaměří svou
pozornost na nevlastní matku a onu
kritickou hodinu, kdy dívka zmizela.
Netuší, že se v předpokladu o narušeném vztahu nevlastní matky a nevlastní dcery mýlí… Přeložil Jiří Hanuš.
Váz., 296 stran, 14,5 x 22,7 cm

EP042430

329,-

259,-

Poslouchejte naše knižní podcasty na Spotify!

Agatha Christie

MRTVÁ V KNIHOVNĚ
V knihovně domu manželů
Bantryových, ctihodných občanů vesničky St. Mary Mead,
nalezla služebná mrtvolu mladé ženy. Do pátrání po vrahovi
se pouští nenápadná stařenka
Jane Marplová… 192 stran
EP042483

Agatha Christie

MRAZIVÉ
VRAŽDY

259,- 199,-

Agatha Christie

ZÁHADNÝ PAN QUIN
Tucet příběhů spojuje nejneuchopitelnější hrdina, jakého
kdy Christie stvořila. Pan Harley Quin do běhu událostí zasahuje téměř nepostřehnutelně, zanechává však za sebou
zcela změněné osudy lidí…
288 stran
EP042486

299,- 239,-

Jean-Luc Bannalec

BRETAŇSKÝ PŘÍBOJ
Legendami opředené souostroví Glénan působí bílými písečnými plážemi a průzračnou
vodou jako karibský ráj – dokud jednoho krásného květnového dne moře nevyplaví
na břeh tři mrtvoly… 328 str.

Vzduch se ochlazuje a dny se
krátí… nastává
doba jako stvořená pro to usednout do křesla
před sálající oheň
a ponořit se
do napínavých
příběhů od té
nejpovolanější
autorky. Počasí
jako by ukolébávalo k odpočinku,
pozor však
na smrtící sněhové závěje,
nebezpečné
dárky, otrávená
jídla a záhadné
návštěvy! Kolekci
povídek zasazených do zimního
období – včetně těch s oblíbenými vyšetřovateli
Herculem Poirotem a slečnou Marplovou – doplňuje úvodní spisovatelčino
líčení, jak trávívala s rodinou vánoční svátky. Přeložily Michala Marková, Jana Ohnesorg,
Hana Petráková, Lenka Uhlířová a Veronika Volhejnová.
Váz., 320 stran, 13 x 21 cm

EP042487

359,-

Detektivky

SMYSLUPLNÁ VRAŽDA
Detektivní román tentokrát
klade před slečnu Marplovou,
vládnoucí nebývalým pozorovacím talentem, neobvyklý
úkol – odhalit zločince se
schopností být na dvou místech současně. 216 stran

EP042250

KOLEKCE ZIMNÍCH POVÍDEK
OD KRÁLOVNY ZLOČINU

279,- 219,-

Agatha Christie

EP040588
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279,-

359,- 279,-

Patricia Gibneyová

NEBEZPEČNÁ MÍSTA
V Ragmullinu řádí sériový
vrah. Lottie svádí boj s časem,
ale vrah je nejspíš blíže, než
by se nadála. Stane se jeho
dalším cílem? Čtvrtý případ
inspektorky Lottie Parkerové.
360 stran
EP042027

399,- 319,-

Sháníte pěkný kalendář? Krásný kalendář na rok 2022 najdete na str. 71.
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ŽENSKÁ
NA ODSTŘEL
Marek „Terence“ Vráz
je uprostřed noci vyrušen zoufalým bušením
na domovní dveře. Za
nimi najde vyděšenou
kolegyni novinářku,
která ho ve strachu
o život prosí o pomoc.
Tvrdí, že byla před
malou chvílí svědkem
toho, jak policie zabila
bezbranného člověka.
A oprávněně se obává,
že nyní může být
na řadě ona. Ačkoli si je Terence vědom toho, proti jakému nepříteli
žena stojí, rozhodne se udělat vše, aby ji z ohrožení života dostal.
I za cenu, že bude možná muset dát v sázku ten svůj.
Váz., 200 stran, 12,5 x 20 cm
299,-

KA

Detektivky

EP041647

Michaela Klevisová

N

David Urban

O

VI

PROKLETÝ KRAJ
Jelení Horou se několikrát
prohnaly dějiny plné nenávisti a zmaru. Vesnička
ukrytá v pošumavských
lesích dodnes není ideální
místo k životu. Přesto se
sem Gerda z důvodu nedostatku peněz po rozvodu vrací. Seznámí se zde
s Lindou, která tu pátrá
po minulosti své rodiny…
Váz., 304 stran,
13,8 x 21,2 cm

N

ROZSUDEK SMRTI
Jarda Horák slouží u městské policie, je šťastně ženatý, s manželkou čekají prvního potomka a práci u mužů zákona je plně oddaný, byť se občas setkává
u kolegů s výsměchem kvůli svému dobráctví a blahosklonnému postoji ke spodině společnosti. Během jedné noční služby jsou s kolegou přivoláni k potyčce
bezdomovců a narkomanů na kraji města, která skončí znásilněním a vraždou.
Pro většinu přítomných policistů je tento noční
Výhodný komplet
výjezd jen dalším z dlouhé řady hrůzných zážitků,
jen
pro Jardu se však stává předzvěstí nešťastného
ušetříte
250,sledu událostí, které navždy změní jeho život.
obj. č. EP048279
Váz., 424 stran, 12,5 x 20 cm

448,-

EP042621

399,-

319,-

239,-

2x David Urban

EP530181 399,- 319,-

Jan Gardner

DEBUTANTKA

David Urban
David Urban

ROZSUDEK SMRTI

VÝJEZDOVKA

Audioknihu čte Filip Švarc.

EP042609

32

2 CD (mp3)

299,-

249,-

296 stran
EP042198

299,- 239,-

Pátek, 4. října 1929. Slavnostní otevření
Barrandovských teras je společenskou
událostí sezóny. K tanci a poslechu hraje
orchestr R. A. Dvorského, bratři Havlové
vítají přátele a prominentní hosty. Bouřlivá
dvacátá léta vrcholí a zlatá mládež si je
patřičně užívá. Když je však večírek v nejlepším, ozve se výstřel a na parketu zůstane ležet tělo… 304 stran
EP041154

299,- 239,-

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 91.
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Jitka Ludvíková

VÁNOČNÍ PŘÍPAD

SKLENĚNÉ DOMY
Když se na halloweenském večírku v poklidné vesničce Three Pines ukáže záhadná postava v černé masce a černém hábitu, v Gamachovi a ostatních obyvatelích
nejprve vzbudí jen zvědavost. Jenže dalšího rána se stejná postava objeví znovu,
tentokrát na návsi. V lezavém listopadovém chladu, v dešti i sněhu tam celý den
jen stojí a zírá před sebe, nehybná a mlčenlivá jako černý vykřičník. A další den
zas. Gamache má podezření, že neznámého do vsi přivedl nějaký temný záměr,
ale nemůže než čekat a doufat, že se
jeho rostoucí obavy nenaplní. Jenže pak
se objeví mrtvola… 448 stran
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EP042213

429,- 329,-

EP042338

359,-

279,-

Jitka Ludvíková

DOTEK VRAHA
Monika se vydává
do tichého penzionu. Těší se, že si odpočine. V sauně je
však nalezena mrtvola… 328 stran

Detektivky

Louise Pennyová

Ve vilové čtvrti u Prahy řádí gang zlodějů.
Na svědomí má více než 120 vykradených
nemovitostí, přesto nedělá chyby a nezanechává stopy. Policie nasadila do terénu několik týmů, gang se však stále nedaří dopadnout.
Jediné štěstí je, že lupiči se střetu s majiteli
nemovitostí vyhýbají a vybírají si opuštěné
domy. Přesto mezi lidmi narůstá strach. A pak
je v jednom domě nalezena mrtvá žena.
A druhý den je v sousední vile nalezena další
mrtvá, přítelkyně první oběti. Na místo okamžitě dorazí tým vyšetřovatelů z pražské
kriminálky. Zjistí, že je do případu opět zapletena spisovatelka Monika Hrubešová…
Váz., 320 stran, 11,5 x 18,5 cm

EP040908
299,- 239,-

Nové kriminální
příběhy
populárního
žurnalisty
a spisovatele
Josef Klíma

JAK ZABÍT DVAKRÁT
Ve dvou detektivních novelách, z nichž
se skládá tato kniha, se nevyšetřují jen
dvě složité vraždy, ale souběžně i další
případy, někdy i tragikomické, tak, jak
se práce kriminalistů odehrává i ve skutečnosti. Originální zápletky přivádějí
vyšetřovatelku Kláru Radovou často
do velmi napínavých situací, tím spíš,
že se sama pohybuje při jejich řešení
občas na hraně zákona.
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

EP042797

Navštivte naši Literární kavárnu na www.knizniklub.cz.

299,-

239,-

Josef Klíma

Kristýna Trpková

LOĎ S OTROKY

STVŮRA

Tato próza je zrcadlem české
společnosti po sametové revoluci. Hlavní hrdina, investigativní novinář, pociťuje
únavu z nedořešených kauz
a zákulisních her. V novém
případu, v němž se kříží
vysoká politika a organizovaný zločin, se dostává
do smrtelného nebezpečí…
592 stran

V Holicích je nalezeno surově
zbité a rozřezané tělo mladé
dívky. Vyšetřování se ujímá
výkonná a cílevědomá komisařka Laura Linhartová, nepříliš populární mezi svými
spolupracovníky, spolu s novým kolegou Adamem Benešem. Hlavním podezřelým se
stává nedávno usvědčený
vrah… 352 stran

EP041910

499,- 399,-

EP042544

359,- 279,-
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Zánik lidské
civilizace očima
slavného ruského
spisovatele
a dramatika
Leonid Andrejev

Michel Houellebecq

SATANŮV DENÍK

PLATFORMA

Odeon, světová literatura

Leonid Nikolajevič Andrejev byl spisovatel a dramatik, jeden z nejrozporuplnějších představitelů ruské
literatury. Pod vlivem Schopenhauerovy filozofie se věnoval otázkám
života a smrti a zobrazoval lidský
život hluboce pesimisticky. V povídkách je možné vystopovat vliv Dostojevského. Satanův deník napsal
krátce před smrtí a zachytil v něm
zánik lidské civilizace. Novela vychází v novém překladu J. Šedivého.
Váz., 192 stran, 12,5 x 20 cm

EP042108

299,-

219,-

Hlavním protagonistou románu je
opět autorův generační druh, čtyřicátník, úředník na ministerstvu
kultury. Sarkasticky glosuje život,
dokud nepotká dívku, která se vymyká jeho dosavadním zkušenostem se ženami. V líčení jejich vztahu
možná Houellebecqova čtenáře překvapí méně cynický tón, který však
o to kousavěji zaznívá v přiléhavých
soudech o pokrytectví západní
civilizace i o možných alternativách,
vedoucích do slepé uličky terorismu.
Skandální autor se nezapře v popisu
erotických scén i kritických připomínkách na adresu různých náboženství. 304 stran
EP040667

Tereza Boučková

Simone de Beauvoir

BHÚTÁN, MÁ LÁSKA

NEROZLUČNÉ

Autorka bestselleru Rok kohouta tentokrát píše o svém
putování po nádherné zemi
hřmícího draka, hor a klášterů. Království štěstí, jak
se taky Bhútánu říká, procestovala se svým manželem a šesti přáteli na kole.
Vyprávění je doplněno
nádhernými fotografiemi.
224 stran, barevné fotografie

Autobiografická novela
z pera slavné představitelky
existencialismu a feminismu. Autorka v ní vypráví
o hlubokém přátelství dvou
dívek, které sdílejí dramata
svých prvních milostných
vzplanutí, ale spojuje je
i odpor ke společenským
konvencím a tradiční ženské
roli. 120 s. + 24 s. čb. foto

EP041670

34

359,- 279,-

EP042145

259,- 199,-

359,- 279,-

M. A. Bulgakov

Anna Bolavá

MISTR A MARKÉTKA

DO TMY

V Bulgakovově groteskním mnohovrstevnatém mystériu se rozvíjí a prolíná více
rovin: je stejně tak symbolickým obrazem
doby jako realistickým vylíčením dusné
atmosféry Moskvy 20. a 30. let, biblickým
apokryfem i ostrou satirou. 472 stran

Příběh osamělé, nemocné ženy, která většinu života zasvětila sběru, sušení a odevzdávání léčivých rostlin, má od počátku
nádech apokalypsy… Autorka za tento román obdržela roku 2016 Magnesii Literu.
232 stran

EP040161

499,- 399,-

EP042987

299,- 229,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.
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Delphine de Vigan

DĚTI
NADE VŠE

ZE SÍDLIŠTĚ
Danny je nečekaně propuštěn z vězení, kde si odpykával osmiletý trest za násilnosti a ublížení na zdraví.
Přijíždí do Kodaně, aby vyhledal své přátele, studenta
medicíny Malika a policistu Christiana. Všichni tři pocházejí ze stejného prostředí, vyrůstali na neutěšeném
sídlišti, kde bylo násilí a kriminalita na denním pořádku. Danny chce nejdřív navštívit Malika, jenže ten
před několika týdny zmizel. Během pátrání po něm
se pozvolna odkrývá nejen Malikův osud, ale i okolnosti Dannyho odsouzení stejně jako Christianovy
finanční problémy. Do centra pozornosti se vkrádá
zásadní otázka: Proč byl Danny propuštěn právě teď?
Přeložila Jana Ovská. Váz., 304 stran, 12,5 x 20 cm

EP042274

Paolo Giordano

359,-

V prodeji od 12. 11. 2021

359,-

279,-

279,-

Haruki Murakami

DOBÝVÁNÍ NEBE

NORSKÉ DŘEVO

Autor se vrací ke generační výpovědi, s níž čtenáře upoutal v Osamělosti prvočísel. 480 stran

V románu se skrývá fantastický, romantický i tragický milostný příběh.
304 stran

EP040597 499,- 399,-

EP042730

Odeon, světová literatura

Jonas T. Bengtsson

V thrillerově laděném románu nahlédneme do dvou
odlišných světů.
V prvním kralují
hvězdy internetu
a mezi nimi hrdinka
příběhu Mélanie,
kterou vidina slávy
a zisku pomalu
vzdaluje od reality.
Ve druhém žije její
protiklad Clara, dříč
kriminalistického
týmu, která je znepokojená zneužíváním dětí v digitálním
prostoru. Sledujeme
poutavý příběh,
v němž hrají roli
moderní fenomény
doby, sociální sítě,
virtuální realita,
otisky každého z nás, a s jeho postavami
zjišťujeme, že se za ně platí vysoká cena. Přeložila A. Pflimpflová.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

Děti nade vše je román aktuální i předvídavý: Neskrývá obavy z budoucna, kdy
hrozí, že pokrok lidstva omezí svobodu
člověka. Delphine de Vigan vyjadřuje
obavy z trendů doby: Čím víc lidé žijí
zprostředkovaným životem na sítích, tím
smutnější a ohroženější je ten jejich
vlastní. Čím víc se lidé snaží „žít“ na sítích, tím víc se zaplétají do jejich osidel.
Saša Pflimpflová, překladatelka

EP042792 329,- 259,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2021.

Delphine de Vigan

Delphine de Vigan

POUTA

ANI POZDĚJI,
ANI JINDE

Silná, intenzivní, temná kniha. 160 stran

192 stran
EP040446

EP039887
259,- 199,-

259,- 199,-

Výhodný komplet
ušetříte

350,-

jen

527,-

obj. č.

EP048280

3x Delphine de Vigan
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R. R.

PATRIK HARTL (*1976) je uměleckým šéfem pražského divadla
Studio DVA. Vystudoval filmovou a televizní režii na pražské
FAMU. Střídavě se věnuje divadelní, filmové a televizní režii.
V divadle režíroval řadu divácky velmi úspěšných inscenací:
Otevřené manželství, Caveman, Absolvent, Půldruhé hodiny
zpoždění, Madame Melville. Jeho vlastní divadelní hry Hovory
o štěstí mezi čtyřma očima (2004), Klára a Bára (2006), Soukromý skandál (2011), Hlava v písku (2013) a Hvězda (2013)
se staly hity. Ve filmu debutoval komedií Taková normální
rodinka (2008). Jeho literární prvotinou byla kniha Prvok, Šampón, Tečka a Karel, dále napsal např. Malý pražský erotikon
a Okamžiky štěstí.

PORNOVLÁSKA
I když se stanete hvězdou
erotických focení i videí
a svět vám leží u nohou,
srdci neporučíte. Nebo
ano? Autobiografický román z branže, ve které je
Česká republika světová.
296 stran
EP041480

299,- 239,-

Jana Bernášková

JAK PŘEŽÍT SVÉHO
MUŽE
Herečka Lucie se po mateřské dovolené setkává
s běžnými strastmi svobodných matek a zamotává se do bláznivých situací
při hledání lásky. 352 stran
EP042024

359,- 279,-

Česká literatura

Zuzana Součková

DIAGNÓZA ŽENA
O životě s humorem
Autorka ve své další humorné knize fejetonů
popisuje dny všední i sváteční ženskýma očima.
240 stran
EP040752 259,- 199,-

Zuzana Součková

BĚH ŽIVOTA
S ÚSMĚVEM
Úspěšná blogerka s humorem, nadsázkou a nadhledem popisuje životní pouť
od dětských krůčků po kroky zralé ženy. 232 s., čb. il.
EP039671

249,- 199,-

Patrik Hartl

15 ROKŮ LÁSKY
Realita umí být neuvěřitelná a skutečné události někdy působí nepravděpodobně. Aleš by do
svých 32 let nevěřil, že jeho život bude vypadat takhle. Představoval si ho úplně jinak. Jednoho
dubnového dne roku 2001 se zamiloval do ženy, která na něj naložila takovou porci lásky, že
by to porazilo i vola. Tento román vypráví o všem, co musel zvládnout, aby se s tou láskou
naučil žít. Je to příběh o výjimečném štěstí a radosti, které dlouho vypadají jako velký průser.
Brož., 496 stran, 13 x 18 cm

EP536318

36

399,-

319,-

Eva Dolejšová

JÁ A MOJI MUŽI
Nahlédněte do světa obyčejné ženy, v jejímž životě
se objevují muži, možná
podobní těm, které jste
potkaly i vy samy. 120 str.
EP040904

199,- 159,-

Hledáte knihu? Více než 140 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.
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PROTOŽE KAŽDÝ
PŘÍBĚH – I TEN
VÁŠ – MÁ VELIKOU
HODNOTU…
Petra Nesvačilová

SKUTEČNÁ

Česká literatura

Petra Nesvačilová je herečka, režisérka
a žena, která miluje život. V souboru
krátkých fejetonů, povídek a úvah píše
o svých vzpomínkách na dětství, ale
i o nabitých dnech, které nepostrádají
humor a nevšednost umělecké branže.
Petřiny texty se opírají o základní
hodnoty, jako jsou rodina, vztahy
a opravdovost. Je to literatura
života a kniha plná příběhů,
ke kterým se budete chtít vracet, aby vám připomněly, jak
důležité jsou ty „obyčejné“
věci všedních dnů.
Váz., 208 stran, barevné il.,
16,5 x 21,5 cm

EP041964
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279,-

349,-

Dominika Prejdová

MY Z ULICE

Jan Svěrák

Alexandra Bajnarová

Josef Fousek

Z ČEHO JE DEN

V knize se vám postupně
představí jednotlivé rodiny,
které z pohledu jejich členů
vypráví své příběhy. Ty jsou
doplněny fotografiemi, komentáři herců, kteří se rozepsali o svých postavách,
i zajímavostmi ze zákulisí.

BOHEMIA

ČERNOBÍLE

BEZSTAROSTNÉ CESTY

Začíná nové milénium a nadějný český režisér Ivan se
srdcem floutka a rodinou
na krku sní o tom, že natočí
film v Hollywoodu. Stačí překonat manželčin nesouhlas
a může dobýt celý svět. Anebo se v něm ztratit… 216 s.

Opravdu je láska vždy tak
silná, aby dokázala zaoblit
ostré hrany dvou naprosto
odlišných kultur? Černobíle
je román o tom, že i jednoduché situace mohou mít
někdy komplikované řešení.
192 stran

Kniha J. Fouska obsahuje
autorovy příběhy z tuláckých
cest křivoklátským krajem,
krásné vzpomínky na kamarády, tuláky, místní rodáky,
trampy a chataře v údolní
osadě Děče u Staré řeky Berounky. 248 s. + 32 s. čb. foto

Román Dominiky Prejdové
popisuje dynamiku a mikrosvět patchworkové rodiny
v rozmezí několika let, z perspektivy nevlastní matky
a matky dvou dalších dětí.
Jde stvořit novou rodinu
a za jakých podmínek? 264 s.
EP042761

299,- 239,-

200 stran, barevná publikace
EP042100
329,- 259,-

EP041198

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 84 a 85.

299,- 199,-

EP041131

259,- 149,-

EP041757

349,- 279,-
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Michaela Kalivodová

ZUZKA V ŠATECH
SVÁTEČNÍCH

Česká literatura

Zuzce táhne na třicítku a už čtyři
roky prakticky přešlapuje na místě. Pracuje ve stejné kanceláři,
má stejného přítele, stejné problémy v rodině a s její pěveckou
kariérou to taky nevypadá valně.
Není se svým životem spokojená,
ale nemá energii ani vůli něco
změnit. A navíc vlastně ani sama
pořádně neví, co chce. Spolehlivého Martina, který ji miluje
daleko víc než ona jeho a udělal
by pro ni první poslední? Práci
v kanclu, která ji nenaplňuje, ale
živí ji? Sem tam vystupovat s kapelou, která skončila u hraní
na plesech? Může se s tím spokojit? Anebo je to přece jen málo?
Váz., 160 stran, 12,5 x 20 cm

EP042561

229,-

179,-

Štěpán Javůrek

CHALOUPKY
František a Florián, dva chlapci z českého vnitrozemí, se dostávají krátce po vzniku Československé republiky do pohraniční oblasti Krušných
hor. Usadí se v malé obci Chaloupky a snaží si
zvyknout na nový život v horách a mezi místními obyvateli. V celé obci však žijí pouze dvě
české rodiny, ostatní obyvatelstvo je německé.
A přestože v meziválečné době spolu lidé vycházejí dobře a jsou zvyklí si pomáhat, se zdvihající se vlnou agresivního nacionalismu berou
zavedené pořádky za své. Z dosud rozumných
lidí se stávají nepřátelé a v nově vzniklých Sudetech už nikdo z Čechů není v bezpečí…
Váz., 288 stran, 13,3 x 19,3 cm

EP527746

255,-
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319,-

Kateřina Rudčenková

Kristýna Burgerová

AMÁLIINA
NEHYBNOST

HOLKA OD BIG BENU

Za tento poutavý román získala Kateřina Rudčenková
v letošním roce prestižní Literární cenu týdeníku Reflex.
160 stran
EP042762

38

259,- 199,-

Kristýna Burgerová se ve
svých fejetonech dotýká
česko-britského soužití, randění, otřesných zaměstnání,
ale i nelehkého vycházení se
sousedy. 200 stran, čb. il.
EP042224

279,- 219,-

Barbara Semenov

MÁ ŘÍŠE KUPODIVŮ
Kniha s výraznými autobiografickými
prvky je netradičním ztvárněním osudů
čtyř generací jedné české rodiny. Rozvíjí se od konce první světové války,
přes život v první republice, za okupace, rok 1948, 60. léta a pražské jaro,
odchod do emigrace a život v SRN,
na Havaji, v USA a v Austrálii a končí
současností. Dramatické příběhy protagonistů a skutečné lidské osudy jsou
propojeny s milostným příběhem, historickými okamžiky i postřehy hrdinky
z různých koutů světa, kde žila.
Váz., 344 stran, 12,5 x 20 cm

EP042690

359,-

279,-

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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I když je Dula volným pokračováním mých vcelku úspěšných románů Biomanželka a Biomanžel, snadno ji pochopí i ti, kteří předchozí dvě knihy nečetli. Věřím, že
ustavičné slovní souboje spisovatele Mojmíra s emancipovaným ženstvím, všechno to škádlení s onou vzdělanou, vtipnou, leč lehce obézní ženou, kterou Mojmír
současně nesnáší i miluje, vás i tentokrát pobaví…
Michal Viewegh

Michal Viewegh

DULA

329,-

KA
N
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O
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Česká literatura

EP042833

*

Stárnoucí spisovatel Mojmír se nikdy nesmířil s rozvodem. Za maskou
protřelého cynika se skrývá zklamaný, bolestínský a nejistý muž, který
manželce Hedvice nikdy neodpustil, že od něj odešla, když ji nejvíc potřeboval. Vlastní dcery ho moc vídat nechtějí, a tak ústřední místo v jeho
životě momentálně zaujímá dula. Ta je jakousi Mojmírovou osobní
asistentkou, bez níž se neobejde – a proto zakoupí zájezd na Maledivy
nejen příteli Felixovi, ale i své nepostradatelné názorové oponentce.
Když ovšem Felix náhle zemře, spisovatel se překvapivě rozhodne dovolenou nerušit. Potom už stačí jen pár skleniček alkoholu, aby začalo
něco, co Mojmír neplánoval ani v těch nejdivočejších snech…
Váz., 184 stran, 14 x 17,8 cm

259,-

Michal Viewegh

MAFIE V PRAZE
Krásnou makléřku Dianu z finanční skupiny Patria vydírá ruská mafie a ministr Stanislav Langross propustí z programu na ochranu svědků někdejšího lobbistu Darka Balíka, jenž na neznámém místě ukrývá kompromitující
materiály na mnoho českých politiků. Novináři z MF DNES tudíž náhle nevědí, o čem psát dřív, věhlasný pražský kmotr Mord se musí narychlo vrátit
ze své jachty v Chorvatsku a nájemný vrah Ras dostane od příbramského
šéfa další „zakázku“ – tak začíná první detektivka oblíbeného spisovatele.
Váz., 392 stran, 14 x 17,8 cm

EP042192

399,-

Michal Viewegh

DULA
Audioknihu čtou L. Hruška, M. Hudečková, S. Rašilov, J. Ployhar a další.
EP042817 CD (mp3) 349,-

299,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.

319,-

Michal Viewegh

Michal Viewegh

BIOMANŽELKA

PŘÍPAD NEVĚRNÉ
KLÁRY

Nové vydání románu
M. Viewegha, který
patří k jeho nejúspěšnějším knihám posledních let. Sarkastický
příběh vyprávěný pohledem přemoudřelé
duly. 208 stran
EP040187 279,- 219,-

Kniha je nejen vtipně
sebeironickou reflexí
takzvaného úspěšného
spisovatelství, ale především rafinovaně
zkomponovaným detektivním příběhem. 256 s.

EP040192 299,- 239,-
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Eva Dolejšová

BABIČKOU PROTI
SVÉ VŮLI

Česká literatura, humor

Humoristicky laděný román zachycuje příběh ženy, která se
stala babičkou na svůj vkus příliš
brzy. Mladší syn sotva odrostl
a Daniela se chystala roztáhnout
křídla, jež jí ovšem přistřihla
dcera Tereza oznámením, že
čeká dítě. Daniela se srovnává
s novou a nečekanou sociální
rolí a prochází nelehkou životní
etapou. Příběh Daniely se může
stát inspirací pro všechny ženy,
jež žijí život, který žít nechtějí.
I ony mohou najít svou cestu,
ač se to zdá nemožné, a odvahu
změnit to, co ve svém životě
změnit chtějí. Nalézt rovnováhu
ve svém životě jako partnerky,
matky, babičky – ale i jako ženy.
Pro všechny situace existuje
řešení. Chce to jen odvahu.
A nikdy není pozdě najít sama
sebe. Natož v pouhých padesáti!
Váz., 256 stran, 12,5 x 20 cm

EP042633

299,-

239,-

Marek Eben

MYŠLENKY ZA VOLANTEM
Kniha obsahuje soubor sloupků a fejetonů, které vycházely časopisecky v letech 2014–2021, a čtyři nové texty.
Kroužková vazba, 184 stran, čb. ilustrace
EP042904
349,- 279,-

V prodeji od 2. 11. 2021

Marcela Mlynářová

ZAČ JE ŽIVOTA LOKET
Populární česká autorka v této knize
s humorem a nadsázkou líčí svá manželství i radosti a strasti při hledání
partnera. 184 stran
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EP042712

259,- 199,-

Co dělal Saturnin předtím,
než se stal všestranným sluhou?
Zdeněk Jirotka, Miroslav Macek

SATURNIN SE PŘEDSTAVUJE

Kolektiv autorů

MÁ MĚ RÁDA, NEMÁ
MĚ RÁDA
Povídky plné nejistot, pochyb
a toužebného čekání. Stále
ten stejný cit – a vždy nový
a nezaměnitelný příběh. Ať
už končí štěstím, neštěstím,
manželstvím, kytičkou, nebo
hubičkou… 168 stran, čb. il.
EP042504

40

279,- 219,-

P. Soukupová, P. Dvořáková,
A. Geislerová, A. Bolavá,
B. Bellová, J. Moník,
M. Pilátová, M. Epstein,
I. Hejdová, P. Koucká

VŠECHNY ZA JEDNU
Deset současných českých
autorů napsalo dalších
deset poutavých povídek…
176 stran
EP042700

279,- 219,-

Ač se to může zdát k neuvěření, Saturnin
nebyl sluhou odjakživa. Přesto už jako jinoch
prožíval řadu neuvěřitelných příhod. Jak vypadaly jeho mladické eskapády, do nichž byla
skoro vždy zapletená nějaká ta žena? Proč se
jeho matka rozhodla pro jméno Saturnin?
A jak se dostal až do služeb svého pána
v obklopení tety Kateřiny a dalších příbuzných? Saturninova minulost je pestrá jako jeho
představivost – a nyní ji poznáte do všech zábavných podrobností!
Váz., 224 stran, 15,4 x 21,3 cm

EP532833

349,-

279,-

Nepropásněte objednací termín 1. prosince 2021!
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Laskavé
postřehy
okořeněné
jemným
humorem
Marta Kučíková

ITALSKÉ
TROJHUBKY

NA CHALUPĚ
S MODERNÍM FOTREM
Ahoj, jmenuju se Čeněk, ale
to už možná víte, protože
můj táta si založil kariéru
na tom, že o mně pořád píše
nějaké nepravdy. Rozhodl
jsem se, že své zážitky sepíšu, aby lidi věděli, s čím se
potýkám… 160 stran, čb. il.
EP041699

EP042696

299,-

Česká literatura, humor

239,-
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Dominik Landsman
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EP042771
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To si takhle jednoho prosluněného dne dá někdo v Číně
na stojáka u stánku netopýra na loupačku a za pár měsíců, na opačné straně zeměkoule, jste s rodinou zabarikádovaní doma, protože venku číhá smrt. Šijete roušky
a krotíte hyperaktivního školáka, jehož vzdělání částečně padlo na vás. A začnete nenávidět členy domácnosti,
což je praktické, protože se s nikým jiným nestýkáte…
Váz., 208 stran, 14 x 17,8 cm

VI
N

KARANTÉNA
S MODERNÍM FOTREM

N
O

Dominik Landsman

Co ukrývá správná
italská hospodyňka
pod bělostnou zástěrou? Proč si horkokrevní Italové nekafrají
vzájemně do práce?
Jaká je nejdůležitější
rada parádivých šťabajzen? S čím se italští
frajeři rádi nimrají a co
pyšně vytahují z kapes? Co zaručeně pomáhá na zklidnění
rozjitřených nervů?
Co je nezbytné zkontrolovat cestou z baru? Proč je většina italských báječných fešand štíhlých a pružných i ve věku nad osmdesát?
Jaká je nejspolehlivější finta na bručouny? Je typický italský chlapík pod pantoflem, nebo
hlava rodiny? A tušíte, v čem spočívá vaše krása? Třetí díl ze série Italských jednohubek,
plný přívětivých postřehů okořeněných jemným humorem.
Váz., 216 stran, barevné i černobílé ilustrace, 13 x 18,5 cm

259,- 199,-

Hana Hřebejková

PADESÁTKA
V NOUZOVÉM STAVU
Co když si potají jdete nechat
udělat vlasy do zavřeného salonu a zrovna uprostřed barvení
vás překvapí policejní kontrola?
A co s vysněnou dovolenou
v Římě, kterou kazí vedro a hyperaktivní průvodkyně? Nevšední příběhy inspirované
všedním životem. 144 stran
EP042662

199,- 159,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.

Marta Kučíková

Marta Kučíková

ITALSKÉ JEDNOHUBKY

ITALSKÉ DVOJHUBKY

O lehkosti i nelehkosti života v podhorském
italském maloměstě, viděné nejen ze zpovědní
kasy hokynářského krámku, vypráví s vtipem
i nadhledem autorka žijící v těchto končinách
již mnoho let. 176 stran, barevné i čb. ilustrace

Proč si italští šviháci plní své letité sny v jakémkoli věku? Proč zbytečně neremcají? Proč by
Ital nikdy nepozřel margarín? Proč i v nejmenší
vesnici bývá stejný počet barů a kadeřnictví?

EP042843

V prodeji od 3. 11. 2021

279,- 219,-

184 stran, barevné i černobílé ilustrace
EP042844
279,- 219,-

V prodeji od 3. 11. 2021
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Tanec je fenomén,
který nezná hranic!
Milan Degen, Zdeněk Chlopčík, Jitka Škápíková

TANEC JE VÁŠEŇ
Výpravná obrazová publikace zachycuje dějiny
tance od dávné historie, zaznamenané na pravěkých jeskynních malbách, přes putování po hradech a zámcích i venkovských slavnostech až
po společenské tance ve dvacátém století a tradici plesových sezon. Přibližuje taneční specifika
jednotlivých kultur, všímá si, které tance zanikly,
které přežily a proč, jaké byly nejoblíbenější
tance v české kotlině a jak se proměňovala pravidla etikety. Nechybí ani medailonky známých
osobností a pohled do zákulisí s řadou barvitých
příhod a zajímavostí.
Váz., 208 stran, barevná publikace, 17 x 23 cm
399,-

HOVORY S DOKTORY
Autoři vyzpovídali dvanáct
předních lékařů z nejrůznějších
oborů. 192 stran, čb. fotografie
EP041388

299,- 239,-

299,-

Kultura, biografie

EP041819

Barbara Nesvadbová,
Jakub Knězů

Jan Žižka

ZLATÁ LÉTA
S KARLEM GOTTEM
Autobiografie známého hudebníka a hráče na bicí nástroje.
152 stran + 32 stran bar. foto
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EP042011

Blanka Kovaříková

Kate Spicerová

PŘÍBĚHY DOMŮ
SLAVNÝCH

ZTRATIL SE PES

Nahlédněte do pražských
domů, kde žily či tvořily
slavné osobnosti. Příběhy
doprovází bohatý fotografický materiál. 296 s., čb. foto
EP041028

42

399,- 319,-

Kříženec Wolfy má vlastní
představy o příjemně stráveném dni. Převrátí naruby
nejen přepychový byt své
nové paničky, ale i celý její
dosavadní život. 408 stran
EP041565

379,- 299,-

279,- 219,-

Martin Moravec, David Hecl

DAVID HECL
Mluví k vám kapitán
Proč hladké přistání není úplně dobré? Mají
piloti rádi potlesk? K čemu jsou na palubě
pouta a k čemu sekyrka? Kdy se cestujícím
neříká úplná pravda? Jací pasažéři byli princ
Harry či Karel Gott? Jak se převážejí zvířata,
orgány, zlato nebo lidské ostatky? David Hecl
navštívil desítky zemí, posbíral spoustu zážitků
a v poutavém knižním rozhovoru se teď pokouší odpovědět na všechno, co vás kdy o létání napadlo. A možná i na to, co vás nikdy
nenapadlo. Čekají vás témata vážná i nevážná.
Odborná i laická. Na své si přijdou letečtí
znalci i ti, které létání jen baví.
Váz., 312 stran, 15,3 x 21,5 cm

EP534083

359,-

287,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 91.
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Marie Valtrová

KRONIKA
RODU
HRUŠÍNSKÝCH
Příběh jednoho
z nejstarších českých hereckých
rodů, jehož zakladatelem se stal
v polovině devatenáctého století Ondřej Červíček, odchovanec J. K. Tyla.
Jádrem knihy je osobnost velkého herce Rudolfa Hrušínského a historii hereckého rodu uzavírají medailony jeho
potomků a pokračovatelů. 384 stran + 56 stran čb. foto

399,- 319,-

Kultura, biografie

EP041529

Michelle Marly

MADAME PIAF
A PÍSEŇ LÁSKY
Édith Piaf žila na ulici,
přišla o dítě, poznala
mnoho temných propastí. Když navíc byla
po osvobození Paříže obviněna z kolaborace, dopadla na
samé dno. Naštěstí poznala Yvese Montanda, mladého
zpěváka, který sice postrádal styl, ale měl velký talent…
344 stran
EP041468

379,- 299,-

Tomáš Padevět

CARMEN

Petr Macek

IVA
JANŽUROVÁ
Biografie jedné
z našich nejpopulárnějších hereček
přibližuje neotřelým a zasvěceným způsobem její
osobní i profesní život. Knihu doprovázejí unikátní fotografie z divadelních i filmových archivů, cenný je soupis
divadelních a filmových rolí a přehled všech ocenění.
272 stran + 32 stran barevné i černobílé fotopřílohy
379,- 299,EP041853

Když se v roce 2011 rozhodla Hana Hegerová ukončit svoji uměleckou kariéru, díky osobní důvěře
od ní Tomáš Padevět získal jako jediný souhlas k práci na této komplexní biografii, a sice s podmínkou, že může vyjít až po její smrti. Po dobu deseti let ji navštěvoval v jejím bytě a nahrál s ní
několik desítek hodin rozhovorů. Prošel většinu míst, kde kdy žila a působila, mluvil s více než
stovkou pamětníků, kteří se s ní v průběhu jejího života setkali a poznali ji blíže. Pátral i v různých
archivech u nás i v zahraničí, protože si neshromažďovala o sobě výstřižky a mnoho vzpomínek
cíleně vymazávala z paměti. Také až později přestala být některá témata pro ni tabu. Poprvé otevřeně vypráví o svém dětství za slovenského fašistického státu, které ji poznamenalo na celý život,
stejně jako o svém pobytu v utečeneckém táboře, změnách identity, komunistickém kriminálu
a jiných, dosud neznámých událostech svého života. Autor zároveň shromáždil velké množství
fotografií a dokumentů, které jsou v knize publikovány poprvé. Byl s ní v kontaktu do posledních
dnů jejího života, patřil mu i jeden z posledních telefonátů Hany Hegerové z nemocničního lůžka.
Na přání rodiny byl jediným řečníkem při jejím pohřbu. To vše vytváří výjimečnost tohoto knižního
debutu a jeho svědectví, jaké už žádný jiný autor nemá možnost přinést.
Váz., 504 stran + 16 stran barevné fotopřílohy, černobílé fotografie, 16,5 x 22,5 cm

EP042881

499,-

399,-

Knihu v limitované edici s DVD zakoupíte na www.knizniklub.cz.

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2021.

43

N

O

VI
N

KA

44 a 45 Kultura, biografie.qxp_Sestava 1 21.10.21 10:06 Stránka 2

Ponořte se do světa kouzelných ilustrací
českého umělce, který procestoval celý svět!
Martin Salisbury

MIROSLAV ŠAŠEK
Mnozí z nás znají jeho tvorbu zejména
v podobě řady turistických průvodců pro
děti nazvaných To je… Šašek však nezůstával jenom u knih pro děti. Kromě
průvodců po městech a zemích vydal
další knížky, řadu titulů ilustroval, pro
rádio Svobodná Evropa, kde pracoval
v 50. letech 20. století jako hlasatel,
herec a ilustrátor, později pravidelně
psal a namlouval fejetony a postřehy
ze svých cest po světě. Seznamte se
s jeho bohatou tvorbou, ale i s M. Šaškem jako člověkem, mezinárodně uznávaným umělcem a světoběžníkem…
Váz., 112 s., bar. publ., 18,7 x 24,5 cm

EP042535

449,-

359,-

Alessandra Mattanza

BANKSY
Banksy je legenda. Jeho umění bylo možné vidět
v ulicích mnohem dříve, než se o street art začalo
mluvit. Jeho obrazy visely v nejprestižnějších muzeích. Jeho umění zná celá planeta, ale nikdo neví, o koho se ve skutečnosti jedná… 240 s., bar. p.
799,- 639,-

EP042261

Kultura, biografie

Michael Bird

DOPISY UMĚLCŮ
Sto dopisů přináší
jedinečný pohled
na život známých
uměleckých osobností. Můžeme si
přečíst jejich úvahy,
zjistit, jak žili a tvořili… 224 s., bar. foto
EP041721

VI
O
N

AK

AK

ČN

ČN

ÍC

ÍC

N

EN

EN
A

A

KA

499,- 399,-

Suzanne Barbezatová

Jackie de Burcaová

FRIDA KAHLO DOMA

SALVADOR DALÍ DOMA

Kniha ukazuje vliv mexické kultury
a tradic, Modrého domu i jiných
míst na tvorbu a život významné
malířky. Přináší nejen ukázky z tvorby F. Kahlo, ale i fotky z rodinného
archivu. 176 stran, barevná publikace

Více než 130 ukázek děl a cenné
osobní fotografie, které se střídají
s působivými snímky krajiny, přinášejí detailní obraz jedné z největších
uměleckých osobností 20. století.
176 stran, barevná publikace

EP040921

44

599,- 299,-

EP040935

599,- 299,-

Anna Novotná,
Kateřina Sýsová

ABY PO NÁS
NĚCO ZŮSTALO
Kniha přináší pozoruhodný
portrét 14 osobností –
novodobých „zámeckých
pánů“, kteří v sobě našli
dost odvahy a dobrodružné
povahy, aby si koupili zámek. Přesněji jeho ruinu.
Uskutečnění svého snu
od té chvíle věnují veškerý
svůj čas, peníze i své síly.
Aby po nás něco zůstalo…
Váz., 448 stran, bar. foto,
17 x 24 cm

EP535221

679,-

543,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!
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Pavel Kosatík

V 50. letech se J. Planner
poznal s J. Suchým,
W. Matuškou a dalšími
hvězdami divadla Semafor, kde se stal od jeho
vzniku v roce 1959 provozním ředitelem. Zažil
jeho nejslavnější éru, kdy
v divadle působili K. Gott,
E. Pilarová, H. Hegerová,
J. Šlitr. Protože toužil
po životě ve svobodném
světě, emigroval na Západ. Stal se tam redaktorem Svobodné Evropy,
nejprve v její mnichovské
a pak newyorské redakci,
kde proslul hudebními
pořady, do kterých si zval hosty počínaje L. Armstrongem a E. Fitzgeraldovou a konče
Beatles. Je asi jediným Čechem, který se kromě plejády jazzmanů znal třeba s A. Warholem a J. Hendrixem, byl s J. Joplin na festivalu ve Woodstocku, ale který byl také dlouholetým osobním přítelem F. Peroutky, P. Tigrida, J. Voskovce nebo M. Formana. A dokáže
o tom všem mluvit s duchaplností a vtipem. Kniha je zprávou o tom, jak se v obtížném
20. století dal také prožít český život: s kuráží vůči všem, kdo se snažili člověka ovládat,
a s respektem a láskou k tvůrcům, kteří tomu životu dodávali originální smysl.
Váz., 192 stran, barevné i černobílé fotografie, 14,5 x 22,7 cm

V prodeji od 5. 11. 2021

299,-

239,-

KA

EP042945

N

Robert Lacey

O

VI

WILLIAM A HARRY

N

Bitva bratrů
Synové prince Charlese a princezny Diany se
stali první generací britské královské rodiny,
kterou od narození na každém krůčku sledovala média. Nejen poddaní Alžběty II.,
ale i diváci po celém světě tak mají pocit, že
o princích Williamovi a Harrym vědí úplně
všechno. Odborník na královskou rodinu
a autor mnoha úspěšných titulů R. Lacey
svou zasvěcenou sondou do rozkolu mezi
bratry dokáže všechny vyvést z omylu. Laceyho důkladný pohled na komplikované
vztahy v královské rodině překlenuje období
od počátku 80. let až po současnost.
Váz., 482 stran, 16,2 x 23,7 cm

EP531384

399,-

319,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 90.

Kultura, biografie

PLANNER
STORY

Flora Hardingová

BUDOUCÍ KRÁLOVNA
Podmanivé vyprávění pootvírá bránu do tajných komnat
královského paláce a na pozadí událostí druhé světové
války přibližuje historii vztahu britské královny Alžběty
a prince Philipa. Příběh začíná ve Windsoru ve válečném
roce 1943, kdy se princezna Alžběta opět setkává s šarmantním poručíkem Philipem Mountbattenem, kterého
poprvé viděla před několika lety. Philip představuje všechno, před čím ji vždy varovali: nebezpečí, dobrodružství, nejistotu. Přesto, nebo právě proto, se Alžběta nedá odradit
a rozhodne se riskovat i nelibost královského dvora.
Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm

EP042313

359,-

279,-

R. Fučíková, L. Křížová,
K. Tučková a kolektiv

HRDINKY
Lékařky, spisovatelky, političky, řeholnice, podnikatelky, panovnice a sportovkyně ožívají v poutavém vyprávění K. Tučkové
a jejích spolupracovnic
i v originálních portrétech
studentů plzeňské Sutnarky. 168 stran, bar. publ.
EP040797

359,- 279,-
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Mistr Sun

O UMĚNÍ VÁLEČNÉM
Dějiny

Pojednání O umění válečném je nejstarší knihou o strategii boje
v dějinách lidstva. Už dva a půl tisíce let inspiruje čelné představitele státu, manažery, podnikatele, ale i další „obyčejné profese“. Toto vydání je výjimečné svou grafickou podobou, zejména originální ručně šitou vazbou.
Váz., 104 stran, černobílé ilustrace, 19,5 x 26,4 cm

EP041778

699,-

549,-

Jejich příběhy zná celý svět,
jejich jména se stala legendou…
Martin J. Dougherty

Pavel Juřík

Pavel Juřík

ŘECKÉ MÝTY

ENCYKLOPEDIE
ŠLECHTICKÝCH RODŮ

ROŽMBERKOVÉ

Od Titánů k Ikarovi a Odysseovi
Kniha vypráví největší příběhy starořecké mytologie, jaké kdy byly zaznamenány.
O stvoření světa a vesmíru, olympských bozích, o smrti a posmrtném životě, zničení
Tróje, střídání ročních období, o pohybu hvězd a planet nebo důvodu spálení afrických pouští. Seznamuje čtenáře se slavnými bohy, bohyněmi, hrdiny, příšerami
i obry – od Afrodity, Héry a Dia k Mínotaurovi, Oriónovi či Chiméře. Líčení napínavých a nezapomenutelných dobrodružství dokresluje přes 180 fotografií a kreseb.
Váz., 224 stran, barevná publikace, 18,6 x 24,4 cm

EP042473

46

399,-

319,-

Nové aktualizované vydání
této výpravné encyklopedické
publikace přináší základní
historické a genealogické
informace o 150 významných
šlechtických rodech žijících
a působících v českých zemích. Krásný knižní dárek
pro rodinu i přátele!
464 stran, barevná publikace
EP042863

599,- 459,-

První po českém králi
Výpravná publikace přibližuje
historii nejslavnějšího českého panského rodu. Členové
rodu Rožmberků se významně zapsali do našich dějin.
Kniha shrnuje nejnovější poznatky o jejich životě a díle.
Poutavý text navíc doplňuje
téměř tři sta fotografií.
200 stran, barevná publikace
EP040763
399,- 319,-

Doprava zásilky při nákupu nad 1 500 Kč zdarma. Více na str. 91.
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Jaroslav V. Mareš

NEJVĚTŠÍ ZÁHADY
KRIMINALISTIKY
Autor prošel tisíce stran spisů,
vyzpovídal řadu svědků a odkryl
příběhy plné zločinu a tajemna.
312 stran, černobílé fotografie
299,- 239,-

NACISTICKÉ
POKLADY A STB
Více než čtyřicet let se Státní bezpečnost pokoušela najít domnělé
nacistické poklady. Mnohokrát
skončilo nadějné hledání monstrózní blamáží, ale několikrát byla
velmi blízko. V některých případech dokonce byla na správném
místě, jen přišla jako druhá v pořadí. Odhalme spolu zapomenuté
příběhy, plné tajemství, romantiky
a dobrodružství, ale i groteskní
historky, plné omylů, nesmyslů
a dodnes nezveřejněných průšvihů.
Váz., 400 stran, čb. fotografie,
14,5 x 20,6 cm

Dějiny

Jaroslav V. Mareš

EP040021

Odhalte
zapomenuté
příběhy
i groteskní
historky!

EP042826
399,- 319,V prodeji od 16. 11. 2021

Jaroslav V. Mareš

NEJVĚTŠÍ ZÁHADY
ČESKÉ HISTORIE
Známý český publicista odkrývá
další záhady naší historie.
344 stran, černobílé fotografie
EP041207
359,- 279,-

Jaroslav V. Mareš

ŠTĚCHOVICKÝ POKLAD
Konec legend
Odhrňme spolu nános legend, vymyšlených nacisty i hledači. Odhalme skutečný příběh štěchovického pokladu! 288 stran, čb. foto
EP042002

359,- 279,-

Milí přátelé knih. StB hledala nacistické poklady přesně 40 let. Některé
příběhy známe, jiné zcela zapadly. Podle supertajné akce Lovec by šlo
natočit špionážní film. Podle akce Zdechovice by se zase dala natočit groteska. Případ zdravé jeptišky, zavřené kvůli zatajení pokladu do blázince,
by vydal na pokračování románu U. Eca. Nacistické poklady a StB je výsledek mé snahy zmapovat všechny tyto příběhy, ale i trochu škodolibý doklad, že totalitní vtipy o policajtech měly své opodstatnění. Důkazní
materiál naleznete uvnitř.
Jaroslav V. Mareš

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 90.
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Malála Júsufzajová

BEZ DOMOVA

Militaria, osudy

Malála pochází z Pákistánu a poprvé vzbudila zájem veřejnosti v jedenácti letech, když začala psát anonymní blog pro webovou stránku
BBC Urdu o životě v údolí Svát
pod vládou Tálibánu a o tom, jak
její rodina bojuje za vzdělávání
dívek. Když jí bylo patnáct, zaútočili
na ni stoupenci hnutí Tálibán, aby ji
umlčeli, avšak Malála jako zázrakem přežila a dál pokračuje v boji
za práva dívek a žen. Za svou snahu
prosadit bezplatné a kvalitní vzdělávání obdržela v roce 2014 Nobelovu cenu za mír. Ve své knize přibližuje nejen svou životní pouť, ale
i osudy dívek, které musely opustit
svůj domov a vydaly se na dlouhou
cestu, jež je však ne vždy zavedla
do vysněného cíle. Každá pochází
z jiného koutu světa, každá musela
překonat vlastní překážky a najít
vlastní místo v životě. Jejich příběhy
tvoří mozaiku, která přibližuje mnohovrstevnatou a nezřídka neradostnou životní realitu lidí bez domova,
uprchlíků.
Váz., 224 stran, 12,5 x 20 cm

EP041645

299,-

239,-

Dita Krausová

ODLOŽENÝ ŽIVOT
Skutečný příběh
osvětimské knihovnice
Biografie pražské rodačky, která
v mládí prošla Osvětimí a Bergen-Belsenem. 336 s. + 24 s. b. i čb. foto
EP039286

359,- 279,-

Eva Herrmannová

POSLEDNÍ HERRMANNOVIC
HOLKA
Cesta do Terezína
Autobiografie teatroložky a šéfky
opery Národního divadla.
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192 stran + 8 stran čb. fotopřílohy
EP041906
259,- 199,-

Autobiografie ženy, která
přežila Ravensbrück
Selma van de Perre

JMENUJU SE SELMA

R. Waisman, S. McClellandová

CHLAPEC
Z BUCHENWALDU
Vzpomínky Robbieho Waismana připomínají osud
sirotků z pracovního tábora
v Buchenwaldu. 256 stran,
černobílé fotografie
EP041758

48

299,- 239,-

Laureen Nussbaumová,
Karen Kirtleyová

ŽIDOVSKÁ HVĚZDA
Biografie Hanse Calmeyera,
který se svými spolupracovníky zachránil 3000 lidí před
transportem do koncentračního tábora. 264 s., čb. foto
EP042174

299,- 239,-

Autorka pochází z nizozemské židovské rodiny. Ve své knize vzpomíná
na předválečné dětství v rodině se
dvěma staršími bratry a mladší sestrou, popisuje německou okupaci Nizozemska a postupné rozdělení rodiny.
Přibližuje také své působení v odboji,
zatčení a transport do koncentračního
tábora v Ravensbrücku, kde se posléze
dočkala konce války.
Váz., 184 stran + 16 stran čb. foto,
12,5 x 20 cm

EP042284

279,-

219,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2021.
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NÁŠ TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
Výpravná obrazová publikace o leteckých soubojích
československých stíhačů nad naším územím

Marek Brzkovský, Jan Šafařík

ŽHAVÉ NEBE
NAD ČESKOSLOVENSKEM

Paul Roland

ŽIVOT ZA NACISTICKÉ OKUPACE
Britský publicista Paul Roland v této knize vypráví
o každodenním životě v zemích trpících německou
diktaturou – Francii, Belgii, Nizozemsku, Polsku, Itálii,
Československu, Rakousku, Dánsku, Norsku, Guernsey i ostrovech v Lamanšském průlivu. Němci zde
svou moc vykonávali pomocí úplatků i brutality. Text
provází působivý obrazový materiál.
Váz., 224 stran, černobílé fotografie, 14,5 x 22,7 cm

EP042356

239,-

Tomáš Novotný

NESMRTÍCÍ
ZBRANĚ
a další technické
prostředky
V této publikaci se dozvíte
vše podstatné o nejznámějších či nejrozšířenějších nesmrtících obranných a donucovacích prostředcích. Vedle
popisů funkce se autor věnuje zajímavým případům
praktického použití a nezapomíná ani na související
platnou legislativu.
Váz., 208 str., bar. i čb. foto,
16,5 x 23,5 cm

EP042309

399,-
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EP042678

359,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.

319,-

Militaria

O zapojení českých a slovenských letců do bojů
první a druhé světové války
už toho bylo napsáno
mnoho. Nesrovnatelně
méně je zmapována jejich
účast ve střetech vedených
nad územím Československa, zejména v dobách
označovaných za mírové.
Nápravu přináší výpravná
obrazová publikace dvou
českých specialistů na dějiny vojenského letectví.
Největší prostor je věnován
období let 1948 až 1989,
kdy hranice Československa
představovaly linii dotyku
dvou nepřátelských mocenských bloků.
Váz., 232 stran, bar. publ.,
21 x 25,5 cm

Volker Koop

V HITLEROVĚ
MOCI
Organizace SS po celá léta
držela v koncentračních táborech zvláštní a čestné
vězně z Německa i ze zahraničí. Tito vězni byli drženi
obvykle v přísné izolaci
od okolního světa. Patřil
k nim například Stalinův syn
Jakov Džugašvili, italská
princezna Mafalda, belgický
král Leopold III., francouzský
premiér Léon Blum…
Váz., 232 str., čb. fotografie,
16,5 x 23,5 cm

EP042339

349,-

279,49
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VÝLET ZA VŠÍM,
CO JSTE O ČESKU NEVĚDĚLI…

Lucie Výborná

MEZI SVĚTY

Ladislav Zibura

PRÁZDNINY V ČESKU

Cestování

Za dobrodružstvím není třeba létat přes půl
světa! Stačí procestovat rodný kraj a dobře
se dívat. Vydejte se s Ladislavem Ziburou
na dvouměsíční jízdu po českých luzích a hájích a připomeňte si, v jak rozmanité a krásné
zemi žijeme. Těšit se můžete na cestu plnou
zajímavostí, při které se zasmějete nad příběhy
svérázných lidí a načerpáte tipy na výlet.
Váz., 408 stran, barevné il., 15,4 x 21 cm
449,-

359,-

495,- 395,-

EP042212

N

O
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N

KA

EP533555

Pravidelně ji slýcháte z rozhlasu, její hlas je s vámi už desítky
let, na cestách, v kanceláři
nebo třeba i ráno v koupelně.
Do toho si občas odskočí
na moderování v televizi či natáčí svá extrémní interview. To
je ale jen jeden svět Lucie Výborné. V tom druhém světě
fouká ostrý vítr, zebe sníh
a Lucie daleko za hranicemi
všednosti a komfortní zóny zažívá opravdovou radost. Mezi
světy je výběr z deníků, v nichž
nás autorka zavede z rozhlasového studia do mrazivých oblastí Antarktidy, na vrcholky
hor, mezi vojáky do Afghánistánu či na Havaj. 312 str., bar. p.

Přijměte pozvání
na místa, kde se
po staletí
odehrávaly jevy
zázračné…
Josef Pepson Snětivý

Ivan Klich

Jana Jůzlová

VÝLETY PODÉL
SÁZAVY

TOULKY POJIZEŘÍM

V této knize si přijdou na své
příznivci kratších i delších
turistických výletů, milovníci
historických památek i přírodních pozoruhodností.
Každá kapitola zahrnuje popisy těch nejzajímavějších
míst, návrhy turistických tras,
orientační mapky a četné fotografie. 144 stran, bar. publ.
EP039107

50

249,- 199,-

V této barevné publikaci naleznete celou řadu pamětihodností různorodých měst
na Jizeře a konkrétní trasy
pro výlety malebnou krajinou
či tipy na další fascinující
lokality. Výlety jsou určené
především pěším turistům,
ale samozřejmě nechybí ani
informace pro cyklisty.
144 stran, barevná publikace
EP041573
259,- 199,-

TAJEMSTVÍ
PRAŽSKÝCH
KLÁŠTERŮ
Hrad a Hradčany
Přijměte pozvání do čtveřice
pražských klášterů na Hradě
a Hradčanech. Každý z nich nabízí úchvatné příběhy, okamžiky
triumfů i ponížení, tajemná
a neprobádaná zákoutí…
Váz., 288 stran, bar. fotografie,
13,5 x 20,6 cm

EP527844

349,-

279,-

Krásné knížky pro děti najdete v Klubku! Více na str. 53–67.
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N

ZNÁTE NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ
TURISTICKÁ MÍSTA?
Petr David, Vladimír Soukup

Stejně jako v předchozích
svazcích edice i do tohoto
průvodce vtělili autoři postřehy z vlastních toulek
malebným krajem. V knize
naleznete tipy na návštěvy
hradů a zámků, lázeňských
měst a středisek i technických památek. 224 s., bar. p.

Svět romantických skal a divokých roklí,
krajina zvláštních hor, fascinujících výhledů
a malebné lidové architektury. V Českém
Švýcarsku najdeme místa, kam přichází
zástupy návštěvníků, ale také oblasti
neméně půvabné, kde téměř nepotkáme
živáčka. České Švýcarsko patří k našim
nejatraktivnějším turistickým destinacím.
Nebuďme skromní a těšme se z toho, že
žijeme v zemi sice malé, ale krásami přírody a památek obdařené. I filmaři pro to
mají cit, když si třeba Dolský mlýn vybrali
jako jednu z pohádkových scenérií do Pyšné princezny. A nejen ti naši. I mezinárodní
štáb se při natáčení Letopisů Narnie pohyboval mezi Novým Zélandem a Tiskými stěnami. V Českém Švýcarsku je vážně hezky!
Váz., 216 stran, bar. publ., 16,2 x 24,4 cm

EP041549

EP042596

Petr David, Vladimír Soukup

KRUŠNÉ HORY
ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

399,-

299,-

N

O
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N

KA

349,- 279,-

Cestování

ČESKÉ ŠVÝCARSKO
ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Vladimír Soukup, Petr David

ŠPALÍČEK VÝLETŮ
Příroda
Publikace nabízí výlety k těm nejhezčím, nejcennějším a nejzajímavějším
lokalitám. Některé jsou přímo vyhlášené a vábí obrovské množství návštěvníků, další méně známé jsou určeny
turistickým fajnšmekrům. Co je ale
důležité, drtivá většina z nich je volně
přístupná. A tak můžeme vybírat z hor,
lesů a skal, z romantických údolí řek
a potoků, vodopádů a jeskyní, často
z unikátů, o nichž jsme dosud neměli
ani potuchy. Tipy jsou doplněny užitečnými radami – jak se k vybrané lokalitě
dostat, případně kde zaparkovat.
Váz., 432 s., bar. publ., 16,2 x 24,4 cm

EP518845

Jsme tu pro vás – zákaznický servis. Více na str. 91.

599,-

499,-

Jan Hocek

Ivo Paulík

JIŽNÍ STEZKA

VÝLETY PRO KAŽDÉHO
PO ČECHÁCH

Českem od východu
k západu
Po Severní stezce se J. Hocek
vydal na jih naší země a dokončil okruh kolem Česka.
Trasy jsou rozděleny na logické úseky, s uzlovými body
dobře dostupnými veřejnou
dopravou. 248 str., bar. publ.
EP042432

449,- 359,-

V knize naleznete trasy jak
pro rodiny s dětmi, tak pro
dospělé. Kromě základního
popisu je každý výlet doplněn mapou, informacemi
o trase a nechybí ani odkazy
na kulturní i přírodní zajímavosti. 160 stran, bar. publ.
EP042564

329,- 259,-
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Ladislav Špaček

ETIKETA STOLOVÁNÍ
Vzdělávání

Tato kniha vás spolehlivě provede stolováním v restauraci
i na banketu. Dozvíte se, jak správně držet příbor, jak zacházet
s ubrouskem, sklenicemi a dalším náčiním, jak správně prostřít
stůl i usadit hosty. Zároveň vás také seznámí s dějinami stolování. Jako bonus kniha představuje deset nejvýznamnějších
osobností našeho gastronomického světa (Z. Pohlreich, J. Štift,
D. Šašek, R. Kašpárek, J. Kracík, F. Laugesen, R. Paulus, J. Punčochář, O. Sahajdák, S. Spohr, O. Žoudlík), které se podělily o recepty na své nejvyhlášenější pokrmy.
Váz., 368 stran, barevná publikace, 19 x 24,5 cm

459,cena pro VIP členy 419,-

EP042316

599,-

Karla Tchawou Tchuisseu a Sabina Straková

100 PŘEŠLAPŮ
PRO (NE)MILOVNÍKY ČEŠTINY
V druhé knize úspěšného projektu Červená propiska odhalíte další stovku jazykových přešlapů,
které trápí nejednoho Čecha. Autorky vás svým
jedinečným způsobem provedou častými pravopisnými i gramatickými nešvary, na které jako
korektorky narazily. Ani tentokrát nebudou chybět
originální ilustrace, možnost odškrtávat si zvládnuté pojmy, prostor na poznámky a samozřejmě
diktáty. Navíc zde najdete i malé překvapení –
latinsko-český slovníček pojmů z bohemistiky, se
kterými se setkáváme pravidelně ve slovnících
a odborných publikacích.
Brož., 144 stran, barevné ilustrace, 14,5 x 20,5 cm

EP042566

52

259,-

199,-

100 PERLIČEK
PRO (NE)MILOVNÍKY
ČEŠTINY
Seznamte se jednoduchou
a zábavnou formou se stovkou nejčastějších pravopisných a gramatických chyb,
které Češi dělají!
Brož., 160 stran, barevné il.
EP041984
259,- 199,-

Robert T. Kiyosaki

BYZNYS PRO 21. STOLETÍ
Bestseller od autora knihy Bohatý
táta, chudý táta. 184 stran
EP042516

299,- 239,-

V prodeji od 2. 11. 2021

Darren Crown

ANGLIČTINA
NA ROVINU
Zábavná kniha pro české
studenty. 208 stran, čb. il.
EP039106

199,- 179,-

Nakupujte se slevou až 82 %. Více na str. 84 a 85.
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299 Kč
Jessica Courtney-Tickleová

Příběh ukrytý v notách

LABUTÍ JEZERO
Baletní zpracování pohádky o princi
Siegfriedovi a princezně Odetě, kterou zlý čaroděj Rudovous spolu s jejími družkami začaroval v bělostné
labutě, okouzluje diváky už bezmála
150 let. A to nejen jímavostí příběhu
a nádhernými baletními výstupy, ale
také podmanivou hudbou P. I. Čajkovského. Je to velký příběh o tom,
zda ryzí láska dokáže zvítězit nad
temným kouzlem… Stiskni notu
a pohádkový příběh ožije hudební
ukázkou z baletu Labutí jezero.
Na poslední stránce si můžeš všechny melodie přehrát znovu!
Váz., 24 stran, barevná publikace,
30,4 x 26,5 cm

EP042527

399,-

299 Kč

Jessica Courtney-Tickleová
Příběh ukrytý v notách

ČTVERO ROČNÍCH DOB
V JEDINÉM DNI
Váz., 24 stran, barevná publ., 30,4 x 26,5 cm
EP039855
399,-

PLATNOST KATALOGU OD 1. LISTOPADU DO 31. PROSINCE 2021.
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TATO NÁDHERNÁ USÍNACÍ KNÍŽKA
BY NEMĚLA CHYBĚT U ŽÁDNÉ DĚTSKÉ POSTÝLKY!

USÍNACÍ KNÍŽKA

PRO NEJMENŠÍ

Některé děti zavřou oči hned,
jiným to trochu trvá. Všechny
děti ale ocení, když se před spaním otevře knížka a něco hezkého se přečte. Třeba básničky,
které navodí tu správnou atmosféru. V této knížce najdete básničku o čištění zubů, převlékání
do pyžama, o tmě či mamince
a tatínkovi… Vtipné verše provází nádhernými, snovými ilustracemi výtvarnice Linh Dao.
Barevné leporelo, 18 stran,
18 x 20 cm

EP042709
259,V prodeji od 3. 11. 2021

POSTAV SI SVÉHO
DINOSAURA
Poznej nejznámější druhy
dinosaurů, sestav si jejich
3D figurky a zažij doma
dobrodružství z dávných
dob! Ilustroval R. Gazzola.
Barevné leporelo, 12 stran,
26 x 24,3 cm
EP042228

Robin Král

239 Kč

JEJE JEJE JEJE,
NĚCO SE MI DĚJE!
Knížka říkanek pro nejmenší
děti, jejich maminky, tatínky
a starší sourozence. Verše často vycházejí z dětských citoslovcí. Ilustrovala T. Šedivá.
Barevné leporelo, 26 stran,
18 x 20 cm
EP041504

54

299,-

299,-

NO

Federica Magrinová

VIN

KA

239 Kč

KRTEK
A ZVÍŘÁTKA

Knížka děti zavede
do světa barev.
Barevné leporelo,
12 s., 17,8 x 17,8 cm

Zábava i poučení.
Barevné leporelo,
12 s., 17,8 x 17,8 cm

EP048281 cena za obě publikace 168,-

KA *

Robin Král

Z. Miler, J. Žáček

KRTEK A BARVY

VIN

199 Kč

Z. Miler, J. Žáček

NO

NO

VIN

KA
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199 Kč

KNIHA S PUZZLE
Kačenka
Skládej, hraj si, uč se! Tato knížka obsahuje
pět jednoduchých skládanek.
Barevné leporelo, 12 stran, 20 x 20,1 cm
EP333224

249,-

159 Kč
S těmito zábavnými
barevnými kartami
naučíte své děti
správně vyslovovat!
Jitka Kaulfuss

PROCVIČ SI
HLÁSKY A ŘÍKEJ
SE MNOU!
Edukační karty znázorňují
správné postavení mluvidel
a usnadní dítěti výslovnost
dané hlásky. Veselé obrázky
poslouží jako inspirace k dalšímu procvičení hlásky. Karty
ilustrovala Edita Plicková.
60 barevných karet

EP532829

199,-

* NOVINKA V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM.

NO
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239 Kč

Stiskni a poslouchej

ZVUKY NA FARMĚ

EP528313

299,-

PRO NEJMENŠÍ

Vydejte se na cestu po farmě a seznamte se s jejími obyvateli
i stroji, které tam pomáhají. Podíváte se na dvůr, do stodoly,
na pastvinu a další místa. A nebude to prohlídka ledajaká –
provázet vás bude šedesát zvuků, které se na farmě často
ozývají. Stačí stisknout obrázek!
Barevné leporelo, 16 stran, 17,4 x 20,3 cm

239 Kč

159 Kč
Anne Suessová

CO SE DĚJE O VÁNOCÍCH
Poutavé ilustrace s množstvím detailů lákají děti k hledání a společnému povídání o Vánocích, cukroví, rozzářeném stromečku, tradicích, sáňkování i krmení zvířátek
v lese a mnohém dalším.
Barevné leporelo, 8 stran, bar. publ.,
25,5 x 36 cm
EP042768

Anne Suessová

159 Kč

CO SE DĚJE KOLEM NÁS
Na statku, v parku, v zoologické
zahradě, v lese – všude se dá
najít mnoho zajímavého. Roztomilé ilustrace dětem představí
oblíbený kolotoč v parku, krmení
tučňáků v zoo, výlet do lesa
a spoustu dalších činností a věcí.
Barevné leporelo, 8 str., bar. publ.,
25,5 x 36 cm
EP042769

199,-

Nicola Friggens, Penny Worms, Amy Oliver

Pojď si hrát

NA STATKU
Pomůžeš farmáři Bobovi a jeho dceři Elišce najít ztracená zvířata i předměty, které
potřebují na trh? Dokážeš dílky skládanky umístit na správné místo? Zjistíš, kde se
schovává roztomilý kocourek Mourek? Dárkový box pro nejmenší obsahuje bohatě
ilustrovanou knížku se scénami ze života na statku a sadu patnácti nezbytností
pro každého malého farmáře.
Barevné leporelo, 6 stran, 28 x 24,2 cm

EP042577

299,-

199,-

UKÁZKY Z KNIH NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.
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Moritz Petz

199 Kč

SMOLNÝ DEN
Za devatero horami a hlubokými
údolími žije v jednom lese jezevec.
Je moc milý a má spoustu kamarádů, ale zrovna dneska nemá
svůj den. Nic se mu nedaří. Stává
se mu jedna nehoda za druhou –
spadne lampa, rozbije se mu jeho
oblíbený hrníček a nemůže najít
pastelky, prostě den plný smůly.
Jezevec je z toho celý rozmrzelý
a už neví, co má dělat. Vydá se
proto za svými kamarády, snad
budou vědět, jak se té smůly zbavit. Když však přijde k přátelům,
čeká na něj obrovské překvapení… Ilustrovala A. Jackowski.
Váz., 32 stran, barevná publikace,
21,5 x 28 cm

EP042248

TATO NÁDHERNĚ ILUSTROVANÁ
KNIHA UDĚLÁ RADOST
MALÝM I VELKÝM ČTENÁŘŮM
Jeho Svatost dalajlama

SEMÍNKO VLÍDNOSTI
Dalajlama vyrůstal v rolnické rodině
v Tibetu. Prostřednictvím vyprávění
o všedních dnech jeho dětství se mladí
čtenáři přesvědčí, jak inspirativní mohou být i běžné věci, které jsou všude
kolem nás. Pomocí jednoduchého, působivého textu a veselých ilustrací nás
Semínko vlídnosti vede a povzbuzuje,
abychom do světa přinášeli více laskavosti – a ukazuje, že jako semínko
v nás může přívětivost díky času a péči
vyrůst do větších rozměrů, než jsme si
dokázali představit. Ilustroval Bao Luu.
Váz., 40 stran, barevná publikace,
22,9 x 22,9 cm

PRO PŘEDŠKOLÁKY

279,-

EP042522

Zvuková knížka

KRTEK A JEHO
SVĚT

PACKA
A ORCHESTR

Učte své děti pomocí
veselých obrázků
a vtipných veršů!
Váz., 120 str., bar. publ.,
18,7 x 18,7 cm

199 Kč

EP036093

199 Kč
KDE SE SKRÝVÁ
GIGANTOSAURUS?

Dárková krabička
obsahuje 6 leporel
s obrázky zvířat.
Bar. leporela, 6x 10 s.,
9 x 9 cm

Když se čtyři mladí dinosauři
rozhodnou, že uloví mytického
Gigantosaura, buďte si jisti, že
zažijí opravdu divoké dobrodružství! Prohledají džungli široko
daleko, skrz naskrz a setkají se
s různými druhy dinosaurů. Knihu
ilustroval oblíbený Jonny Duddle.
Váz., 32 s., bar. p., 25,4 x 25,4 cm

EP036782

EP041791

Moje knihovnička

ZVÍŘATA

56

149,-

KA

16 melodií
k poslechu

259,-

129 Kč

VIN

Magali Le Huche

NO

J. Žáček, M. Kratochvíl,
Z. Miler

259,-

249,-

Pejsek Packa chce založit orchestr a vydává se
proto do lesa hledat
kamarády muzikanty.
Podaří se mu ho sestavit a stane se dirigentem nočního koncertu?
Packa ti představí klarinet, klavír, housle, kontrabas, xylofon, pikolu, celestu, violoncello,
příčnou flétnu a fagot.
Barevné leporelo, 28 stran, 17,3 x 20,9 cm

311 Kč

EP516382

389,-

POHODLNÝ NÁKUP 24 HODIN DENNĚ! VÍCE NA STR. 91.

NO

VIN

KY
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239 Kč

Rachel Pierceyová

KDYŽ DNES PŮJDEŠ DO LESA
Zažij každodenní zázraky přírody s knížkou plnou
úžasných obrázků! Ilustrovala Freya Hartasová.
Váz., 48 stran, barevná publikace, 25,6 x 31 cm
EP042258

219 Kč

299,-

219 Kč
PRO PŘEDŠKOLÁKY

199 Kč

STROM
OD JARA DO ZIMY
Vyškrabávací zábava

DINOSAUŘI
V knize na vás čeká tajemství ukryté pod černou
vrstvou, ale také krásný příběh s omalovánkami.
Kroužková vazba, 32 str., barevné ilustrace,17 x 21 cm
EP042074

259,-

Poetické leporelo seznamuje nejmenší čtenáře se životem stromu
během roku. Prostřednictvím krásných ilustrací děti zjistí, jak se
během celého roku mění stromy
v přírodě, jaký na ně má vliv počasí
a roční období, co se děje kolem
nich – zvířátka se ukládají k zimnímu spánku, ptáci si budují ve větvích hnízda…
Barevné leporelo, 16 stran,
18 x 22 cm

EP042336

199 Kč

279,-

KAM PUTUJE VODA?
Kudy proudí v přírodě voda? A kde všude
ji můžeme nalézt? Barevné leporelo ukazuje nejmenším čtenářům, jak moc je pro
život na Zemi důležitá voda a kde všude
se skrývá. Objevte spolu se svými dětmi
prameny života a povídejte si o nich!
Barevné leporelo, 16 stran, 18 x 22 cm

EP042337

279,-

Susanna Isernová

VELKÁ KNIHA SUPERSCHOPNOSTÍ
Všichni máme nějakou neuvěřitelnou superschopnost. Jaká je ta tvoje? Ilustroval Rocio Bonilla.
Váz., 48 stran, barevná publikace, 22,3 x 28,4 cm
EP041408

259,-

PLATNOST KATALOGU OD 1. LISTOPADU DO 31. PROSINCE 2021.
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VIN

KA
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UNIKÁTNÍ SADA PRO PŘEDŠKOLÁKY,
KTEŘÍ SE CHTĚJÍ NAUČIT ČÍST!

NO

159 Kč

Klára Hannová, Petra Slavíková

JÚ, UŽ SI ČTU!
Představujeme vám naprosto unikátní sadu věnovanou všem
předškolním dětem, které už samy začínají louskat první písmenka a touží se naučit číst. Set obsahuje čtyři malé sešity a jeden velký s doprovodným metodickým materiálem, v němž se mohou
rodiče i učitelé v mateřských školách inspirovat, jak se sadou pracovat. Spolu s dospělými si děti
přečtou nejdříve krátký příběh, který se skládá jen z dvoupísmenných slov. Za chvíli už si tuto knížečku budou umět přečíst samy a přejdou k dalšímu sešitku, který obsahuje třípísmenná slova.
Takto projdou všechny sešity a nakonec zjistí, že už čtou bez cizí pomoci. Ilustrovala V. Kašovská.
Sada 5 sešitů: 1x brož., 20 str., bar. il., 21 x 29,7 cm a 4x brož., 4x 12 str., bar. il., 14,8 x 21 cm

EP042460

KA

PRO PŘEDŠKOLÁKY

199,-

159 Kč

VIN

149 Kč
159 Kč

NO

159 Kč

216 Kč

Eva Dienerová

Jiří Kahoun

A. de Lestrade, V. Docampo

R. Guggerová, S. Röthlisberger

Jiří Žáček

MALOVANÉ ČTENÍ

O MAŠINKÁCH

MALÝ PRINC

Milé pohádkové příběhy inspirované železnicí, vláčky
a kolejemi potěší všechny
malé milovníky mašinek,
kteří se dozvědí i celou řadu
zajímavostí. Pohádky provází
krásné ilustrace Jiřího Fixla.
Váz., 64 stran, barevné il.,
17 x 24 cm

Neobyčejná knížka a nadčasový příběh, který vypráví
o lásce, přátelství a důležitosti pout. A o tom, jak dospět a neztratit přitom naše
dětské já. Kniha udělá radost zejména předškolákům
a mladším školákům.
Váz., 56 s., bar. p., 24 x 27 cm

KLÁRKA A LÉTAJÍCÍ
VELRYBA

UFO, UFO, UFONI

Medvědice Klevetnice
a jiné příběhy
Vtipné příběhy o zebře, která
zjistila, že se podobá přechodu pro chodce, o klevetivé
medvědici nebo například
o tom, jak myška přelstila
lva. Ilustrovala M. Takáčová.
Váz., 80 s., b. il., 16,5 x 24 cm

Jednoho dne se za Klárčiným
oknem objeví létající velryba
a vezme ji na fantastickou
cestu. Společně proplouvají
oblohou a přibližují se velkým životním otázkám…
Váz., 32 s., barevná publikace,
24,4 x 24,6 cm

Neobvyklé i senzační příhody této knihy mají jedno
společné – jsou vtipné a humorné. Všechny neuvěřitelné
veršované historky provází
krásné barevné ilustrace
Veroniky Balcarové.
Váz., 80 stran, barevné il.,
16 x 23 cm

EP042307

EP039763

EP040155

EP041629

EP534305

58

199,-

199,-

199,-

199,-

270,-

V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM NAJDETE KNIHY VŠECH ŽÁNRŮ!

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA *
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ZAČÍNÁ OBROVSKÁ STAVEBNÍ AKCE
PŘÍMO U TEBE V POKOJÍČKU!

231 Kč

319 Kč

Zvuková knížka

HLASY PTÁKŮ
Zmáčkněte tlačítko a poslouchejte hlas kukačky, kosa, sýkorky, straky,
holuba nebo slavíka! Tato krásná barevná knížka potěší nejmenší děti,
předškoláky i malé školáky. Všechny zvukové nahrávky jsou ve vysoké
kvalitě a reprodukují hlasy skutečných ptáků.
Barevné leporelo, 14 stran, 15 x 15,2 cm

EP508216

159 Kč

PRO PŘEDŠKOLÁKY

289,-

Pavla Köpplová

SUPERHRY A ZÁBAVA
Sešit obsahuje klasické rodinné hry (domino, pexeso, Černý Petr a tangramové
skládačky) v novém pojetí, logické úlohy,
spojovačky, vystřihovánky a omalovánky.
Brož., 72 stran, barevná publ., 23 x 26 cm +
deskové hry na kartonu
EP042711

199,-

Natáhni a jeď

AK

ČN

ÍC

EN

A

STAVEBNÍ STROJE

VELKÁ KNIHA HER PRO DĚTI
Rozvíjejte u dětí logické myšlení! Kniha
obsahuje osm herních polí, figurky, žetony
a kostku. Během her zažijete mnoho zábavy, ale dozvíte se také různé zajímavosti
z oblasti vesmíru, matematiky či geologie.
Barevné leporelo, 22 stran, 27 x 36 cm
EP041759

199 Kč

Sestav si na zemi z puzzle své vlastní staveniště, rozestav tahače, nákladní auta
a hurá do toho. A nezapomeň si z předlohy vyjmout i řidiče, dělníky a důležité
předměty, jako jsou třeba dopravní kužely a zábrany, které můžeš rozmístit po
celém staveništi. Inspirovat se můžeš i v knížce plné aktivit a nápadů na stavbu.
Dárkový box obsahuje: podlahové puzzle, knihu (brož., 32 stran, barevná publ.,
27 x 29,5 cm), 6 aut a figurky

EP042557

399,-

299,-

179 Kč

319 Kč

Natáhni a jeď

ZÁCHRANÁŘSKÁ
VOZIDLA

Zábavné magnety

Pomocí barevných obrázkových magnetů si
děti mohou vytvářet vlastní příběhy s dopravními prostředky a pracovními stroji.
Váz., 10 str., barevná publikace, 20 x 25 cm +
16 magnetů

Pozor! Právě začíná velká
záchranářská akce!
Dárkový box obsahuje:
podlahové puzzle, knihu
(brož., 32 stran, bar. publ.,
27 x 29,5 cm), šest aut
a figurky

EP039736

EP042558

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
A PRACOVNÍ STROJE

* NOVINKA V KNIŽNÍM KLUBU PREMIUM.

229,-

399,-

59

JAK SPOLU KLÁBOSÍ ZVÍŘATA?

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA
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239 Kč

219 Kč
Libuše Radová

DOBRODRUŽSTVÍ MEDVÍDKA MÝVALA

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Víte, jak vypadá dvoudenní mláďátko mývala? Myslíte, že takovému drobečkovi dokáže
člověk nahradit maminku? Už jste viděli, jak se malý mýval učí sportovat? Uhádli byste,
ve kterém sportu se mu daří výborně a co dělá nerad? Jestli mu jde i plavání a zda se
rád umývá? Dovedete si představit, co prožívá mýval v lese s liškou a dvěma loveckými
psy? Uměli byste mývalovi nabídnout něco dobrého k snědku? To všechno se dozvíte
v této knížce plné úžasných fotografií a napínavých příběhů, které se skutečně staly.
Váz., 96 stran, barevná publikace, 20 x 20 cm

EP042479

279,-

399 Kč

Objevujeme

VESMÍR
Dárkový box obsahuje knížku s fakty a zajímavostmi o vesmíru (brož., 64 stran, barevná publikace, 14,6 x 21 cm), velkou magnetickou tabuli
a puzzle se čtyřmi sadami magnetů (sluneční
soustava, zásobovací loď, raketa a skafandr).
EP040816

499,-

239 Kč
Jason Bittel

Toužíš někdy mluvit s tygrem? Nebo snad drbat s drozdem,
žvanit s žábou, pokecat si s pelikánem, plkat s plžem, zaskočit na slovíčko se svištěm či hodit řeč s hadem? Tato kniha ti
ukáže, jak mluví více než sto živočichů a jak spolu navzájem
klábosí. Od prdících ryb přes mokré aligátory až po výbušné
červy – zjistíš, že příroda dokáže být divná snad všemi způsoby. Ilustrovala Kelsey Buzzelová.
Váz., 64 stran, barevná publikace, 23,5 x 28,4 cm

EP042259

60

199 Kč

239 Kč

JAK SE DOMLUVIT S TYGREM
… A DALŠÍMI ZVÍŘATY

299,-

Nicole van Borkulo,
Geert-Jan Roebers

Nikola Kucharská

SVĚT ZAPOMENUTÝCH
ZVÍŘAT

Klára Smolíková

Kreativní pracovní sešit.
Váz., 64 stran, barevná publ.,
22 x 28,5 cm

Úžasný atlas vyhynulých
a ohrožených druhů si zamilují děti i jejich rodiče.
Váz., 64 s., bar. p., 28 x 34 cm

Pronikněte do tajů dnes polozapomenutých řemeslných
postupů! Ilustroval H. Smolík.
Váz., 64 s., b. p., 21 x 29,5 cm

EP038730

EP040688

EP042085

TVOŘIVÁ KNÍŽKA
O PŘÍRODĚ

299,-

299,-

ŘEMESLA

249,-

NAKUPUJTE V KNIHKUPECTVÍCH LUXOR PO CELÉ ČR! VÍCE NA STR. 90.

NO

VIN

KA

60 a 61 KLUBKO.qxp_Sestava 1 21.10.21 10:51 Stránka 3

Bear Grylls

VELKÝ SEŠIT
PRO MALÉ
DOBRODRUHY

Šárka Parmová

Zajímavé aktivity
a fascinující
informace
Nauč se, jak přežít v divočině i jak v přírodě vystopovat zvířata! Tento sešit je plný
fascinujících informací o přírodě, úžasných tipů od Beara
a zábavných aktivit i úkolů, doplněných o víc než 200 samolepek. Připrav si tužku a staň se malým dobrodruhem!
Brož., 136 stran, barevná publikace, 21,5 x 28 cm
EP042262

299,-

279 Kč
PŘÍRUČKA
PRO MODERNÍ
HOLKY
Nápady, tipy a informacemi nadupaná
příručka pro holky,
ať už je baví cokoli:
kreslení, tvoření,
móda, sport…
Kroužková vazba, 128 stran, barevná publikace, 16,5 x 20,5 cm
EP042406

199 Kč

Logopedie nemusí být
vůbec žádná nuda! Dá se
u ní zažít spousta zábavy
a můžete společně s rodiči procvičovat konkrétní
hlásky či skupiny hlásek.
Tvořte spolu věty, vyprávějte příběhy a správná
výslovnost je tu coby dup.
Za odměnu vás čeká luštění nebo si u každého
příběhu můžete vybarvit
krásné ilustrace podle své
vlastní fantazie. Tento
sešit je totiž jen a jen váš
projekt! Tuto knihu plnou
úžasných příběhů, kterými
vás bude provázet postavička myšáka Tamtama,
ilustrovala B. Buchalová.
Brož., 80 stran, čb. il.,
21 x 29,7 cm

EP041441

249,-

NO

VIN

KA

359,-

TAMTAM
V LETADLE

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

239 Kč

380 Kč

319 Kč

Kolektiv autorů

FAMÓZNÍ PŘÍBĚHY
ČTYŘLÍSTKU
2004

Jirka Král

Jirka Král

S Fifinkou, Myšpulínem, Bobíkem
a Pinďou zažijete při čtení této
knížky spoustu dobré zábavy
a zjistíte, že ani po letech neztratili
nic z poetiky, kterou jim svým nezaměnitelným způsobem vdechl
Jaroslav Němeček.
Váz., 192 s., bar. p., 21 x 29,7 cm

JIRKA

JIRKA

Třicet pět příběhů z prvních
třinácti čísel časopisu JIRKA.
Váz., 264 s., b. p., 19 x 26 cm

2. výběr toho nejlepšího
z komiksů Jirky Krále
Váz., 264 s., b. p., 19 x 26 cm

EP040574

EP041482

EP533221

KNIHY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NAJDETE NA WWW.EBUX.CZ!

319 Kč

475,-

399,-

399,-

Výhodný komplet
ušetříte

260,-

jen

538,-

obj. č.

EP048282

2x Jirka Král

61

NO

VIN

KA
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199 Kč

Tereza Pařízková

STELA A 16 HUSKYŮ
Toto je příběh desetileté Stely
a jednoho velkého psího závodu,
který její rodinu zavede z Osmihorek až na Aljašku. Il. I. Knechtlová.
Váz., 96 str., barevné il., 20 x 21 cm

239 Kč

EP040731

259,-

Ivana Fexová

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

PO STOPÁCH
FANY A BERYHO

Na konci každé kapitoly děti najdou zajímavosti
o zvířátkách a křížovku. Ilustrovala L. Vávrová.
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm

Přichází podzim a na Fany a Beryho čeká
spousta dalších objevů a dobrodružství.
Na farmu pana Kloboučka přibydou nová
zvířátka, kočka Micka se octne v nesnázích
a potřebuje pomoc, proběhne bitva o brambory, myšák Fery se stane nepřítelem Beryho
na život a na smrt a chytrou a opatrnou Fany
přechytračí káně Kudla. Krkavec Eman se
může ulítat, aby vše, co psi provádějí, stihl
zapsat do svého deníčku a také občas psy
vytáhl z bryndy. Vydejte se tedy, děti, se psími
rošťáky za dobrodružstvím a poznáváním
podzimní přírody… Ilustrovala L. Vávrová.
Váz., 120 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm

EP040799

EP042624

199 Kč

Ivana Fexová

DOBRODRUŽSTVÍ FANY A BERYHO

299,-

STELA V ZEMI TUČŇÁKŮ
Příběh vás zavede přes nejrozbouřenější moře až na kontinent,
který nikomu nepatří… Ilustrovala Ivona Knechtlová.
Váz., 104 s., barevné il., 20 x 21 cm
EP041604

259,-

NO

VIN

KA

259,-

199 Kč

Tereza Pařízková

Linda Chapmanová

TLAPKA HLEDÁ DOMOV

Vláďa Kadlec

219 Kč

VODOPÁD
Před páníčkem, slavným youtuberem Vláďou, se Vodopád tváří
jako roztomilý retrívr, sotva ale
za Vláďou zaklapnou dveře, stává se z něj psí agent!
Váz., 128 stran, bar. il., 14 x 20 cm
EP041981

62

279,-

149 Kč

Devítiletá dvojčata Grace a Jack mají ráda zvířata, a tak se rozhodla, že si doma na zahradě založí útulek pro zvířata v dočasné
péči – Báječný domov. Ať už je to pejsek nebo kočička, jsou pevně
rozhodnuta najít jim toho nejdokonalejšího páníčka na světě.
Jednoho dne k nim přijde Tlapka, štěňátko křížence kokršpaněla
a pudla, které potřebuje spoustu lásky. Je to však také královna
neplechy. Najdou dvojčata Tlapce toho pravého parťáka, který bude
malou chlupatou potížistku milovat? Ilustrovala Sophy Williamsová.
Váz., 96 stran, černobílé ilustrace, 13 x 20 cm

EP042508

199,-

DOPRAVA ZÁSILKY PŘI NÁKUPU NAD 1 500 KČ ZDARMA. VÍCE NA STR. 91.

NO

NO

VIN

VIN

KA

KA
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ANDULIČKO, ANDULI,
ZAČARUJ JI V TABULI!

Z vajíček se většinou líhnou ptáci. Ale co když se z jednoho
kropenatého vejce, které ukradla straka zlodějka, vylíhne
malá kouzelnice Andulka? To se potom v parku kolem stračího hnízda začnou dít věci! Z kouzelnických knih vyskakují
zrzaví kocouři, z písmenek se stane zmrzlina a školní tašky
létají povětřím. Zvědavá Andulka svým zbrklým čarováním
napáchá nejednu škodu, ale za pomoci moudrého kosa
a kocoura Bambulína je zase všechny napraví. A protože má
dobré a odvážné srdce, zlomí nakonec i jedno mocné kouzlo.
Veselý příběh z edice Čtu bez pomoci, ideální pro takzvané
druhé čtení. Ilustrovala Dagmar Chládková.
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 16,5 x 21 cm

EP042607

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

199 Kč

Lenka Rožnovská

239 Kč

259,-

279 Kč

179 Kč

Steve Richardson

KDO POSTAVÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ DOMEČEK?

Alice Rossi

Anna Vovsová

DĚTI Z NAŠÍ VILY

ZVÍŘATA A DETEKTIVOVÉ

Půvabný příběh o Adince, která se svými kamarády zažívá
mnoho báječných dobrodružství. Ilustrovala Iva Beranová.
Váz., 248 s., bar. il., 17 x 25 cm

Vtipně a svižně vyprávěný příběh
o nevážných věcech, ale i jedné
vážné, provází krásné barevné
ilustrace Galiny Miklínové.
Váz., 88 stran, bar. il., 16 x 20 cm

EP041922

EP041027

359,-

229,-

ZNÁTE VIP PROGRAM PRO ČLENY KNIŽNÍHO KLUBU PREMIUM? VÍCE NA STR. 90.

Veverčí kluk Bert vyzve na samém konci prázdnin své nejbližší zvířecí kamarády k soutěži o nejkrásnější domeček na stromě. Je velkým favoritem, jeho tatínek totiž vlastní
největší stavební firmu ve městě. Všechny proto překvapí, že se chce zúčastnit i králičí
holčička Karlička. Vždyť v životě nezatloukla jediný hřebík a nemá tatínka, který by jí
při stavění domečku pomohl. Karlička má ale pod čepicí… Každý den kamsi záhadně
mizí. Má totiž velký plán. Když konečně nastane den, kdy mají zvířátka rozhodnout,
kdo se stane vítězem soutěže, ukáže se, že Karlička přichystala překvapení, které každému vyrazí dech. Tato ojedinělá knížka s krásným poselstvím a nádhernými ilustracemi si podmaní velké i malé čtenáře. Ilustroval Chris Dunn.
Váz., 48 stran, barevná publikace, 21,6 x 28 cm

EP042636

299,-

63
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Tanya Stewnerová

LILI
VĚTROPLAŠKA
Srnečka
ve sněhu
Lili vyrazí s rodinou,
kamarádem Lukášem
a jeho rodiči na zimní
dovolenou do Alp. Nastěhují se do útulné
horské chaty a v zasněženém lese si užívají
prázdniny. Jenže pak
se do údolí zřítí lavina!
Při pátrání po zraněných zvířátkách najde Lili opuštěnou srnečku. Zvířátko
naříká, že její maminku spolkl sníh. Dokáže Lili srnečce pomoct? Ilustrovala Eva Schöffmannová-Davidovová.
Váz., 184 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

159 Kč

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

EP042305

199,-

159 Kč

Élise Gravelová

MÁJA

199 Kč

159 Kč

Padáme odsud!
Mája miluje zvířátka (snad kromě komárů). A nejvíc ze všeho miluje Kví,
záhadného smradlavého tvora, kterého našla v popelnici. Lidi? Ty zase
tolik nemusí. Proto vážně uvažuje o tom, že by se s Kví přestěhovala
do vesmíru. Pustí se tedy do své nejoblíbenější činnosti – bádání a studování knih. Její plány na osídlení nějaké úžasné planety rázem zhatí
dvě skutečnosti – zaprvé Mája zjistí, že lidé zatím vesmír osídlovat
neumí. A za druhé, což je mnohem horší, se něco děje s její milovanou
Kví. Že by byla nemocná?
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 14 x 21 cm

EP041506

259,-

Tanya Stewnerová

Tanya Stewnerová

LILI VĚTROPLAŠKA

LILI VĚTROPLAŠKA

Panda není klokan!
V zoo se pandí maminka odmítá starat
o svoje čerstvě narozené mláďátko.
Ještěže Lili umí mluvit se zvířaty!
Váz., 200 stran, čb. il., 14,5 x 20,6 cm

Na vlky se nesahá!
Zvířecí tlumočnici Lili někdo unesl
a uvěznil v karavanu uprostřed
divočiny! Pomohou jí lesní zvířata?
Váz., 176 str., čb. il., 14,5 x 20,6 cm

EP041654

EP041702

199,-

199,-

159 Kč

Élise Gravelová

MÁJA A SMRAĎOCH Z NEZNÁMA

Julian Gough

Mája miluje zvířata, makarony a vědu. Až vyroste, bude z ní světoznámá zooložka, bude
mít parádní laboratoř na stromě v džungli
a taky opičího asistenta. Jen počkejte! Jednoho
dne najde Mája v popelnici za domem zvláštního zapáchajícího tvora a jako budoucí vědkyni je jí to hned jasné – právě objevila nový
živočišný druh! Odkud se vzal? A čím se živí?
Váz., 176 stran, barevné ilustrace, 14 x 21 cm

BRUMLA A REMCÍK

EP041505

64

259,-

199 Kč

Mistr stavitel
Další příběh o dobrosrdečné a věčně
optimistické medvědici Brumle a škarohlídském králíkovi Remcíkovi je tady!
Příběh o porozumění, přátelství a o tom,
jakou parádu dovede vyvést jeden velice
nadšený bobr, provází ilustrace J. Fielda.
Váz., 112 stran, bar. il., 13,5 x 18,5 cm
EP041087

199,-

NAVŠTIVTE NAŠI LITERÁRNÍ KAVÁRNU NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.

VIN

KA
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NO

159 Kč

PŘEDSTAVTE SI,
ŽE UMÍTE LÉTAT! NEBO
ZMIZET. MOŽNÁ DOKONCE
I NĚKOHO LEGRAČNĚ
OČAROVAT?

219 Kč

Nelly Möhleová

ZAHRADA PLNÁ KOUZEL

EMIL A UPÍŘI
Šelmy se plíží tmou, nikoho
nečapnou!
Víte, co se stane, když mladí česnektariáni tráví prázdniny na hřbitově?
No jasně, zažijí neuvěřitelné dobrodružství! Tentokrát se tvrdý boj mezi
lidmi a upíry přenese zpátky mezi
hroby a ani jedna strana tu druhou
rozhodně nešetří. Do boje se zapojí
nejen pan učitel Komár proměněný
v upíra, ale také dvě paní učitelky,
které ani netuší, v jaké šlamastyce se
ocitly. Zachrání je naši upírobijci, nebo
se obě ocitnou na straně zla? Ilustrovala Komára.
Váz., 96 str., barevné il., 16,5 x 21 cm

NO

VIN

KA

EP041918

199,-

Tajemství kvetou modře
Když si Matylda ze zarostlé sousední
zahrady – nedopatřením!!! – odnese
krásnou modrou květinu, ještě netuší,
jaké tajemství rostlina skrývá. Stačí si
totiž jednou přivonět ke květu, hrajícímu
všemi odstíny modré barvy, a – pink! –
člověk se stane neviditelným. To dá rozum, že Matylda s kamarádkou Aničkou
musejí přes zeď znovu – třeba se za ní
skrývá víc takových čarovných květin?
První díl nové knižní série – se spoustou
ilustrací E. Schöffmannové-Davidovové.
Váz., 192 stran, čb. ilustrace, 14 x 22 cm

EP042263

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Pavel Brycz

279,-

129 Kč
Emily Palmerová

ČAROPONÍCI
Stelino tajemství

139 Kč

Když se Fiona a Sunny dozvědí,
že na farmu dorazí další čaroponík, ohromně se radují. Jenže
nová kobylka Stela je každým
dnem divočejší. Když se rozzáří
Sunnyin čarokámen, je Fiona
přesvědčená, že musí pomoct
právě Stele. Ale jak to udělat?
Navíc Sunny onemocní. Že by
dívky tentokrát uchopily magii
drahých kamenů za špatný
konec? Podaří se Fioně a jejím
kamarádkám překonat všechny
překážky a rozkrýt další záhadu? Ilustrovala J. Llobetová.
Váz., 136 stran, čb. ilustrace,
13,5 x 20,5 cm

Kamarádka pro Sunny
Fiona je štěstím bez sebe. Jejím
novým poníkem bude Sunny,
klisna se zlatavou srstí! Fiona
v její hřívě objeví zářící drahokam. Co to má znamenat?
Fiona pomalu odkrývá tajemství poníků ze Třpytivé louky…
Váz., 128 s., černobílé ilustrace,
13,5 x 20,5 cm

Olivie a Vločka
Olivii kdosi unese a kolem Třpytivého jezera se zase dějí podivné věci! Přijdou konečně
dívky na to, kdo se celou dobu
snaží jejich ostrovu uškodit?
Ilustrovala Lucy Trumanová.
Váz., 112 str., černobílé ilustrace,
12,5 x 20 cm

EP041818

EP041817

EP041611

SHÁNÍTE PĚKNÝ DIÁŘ? KRÁSNÝ DIÁŘ NA ROK 2022 NAJDETE NA STR. 71.

179,-

129 Kč

Emily Palmerová

Julie Sykesová

ČAROPONÍCI

AKADEMIE
JEDNOROŽCŮ

179,-

179,-

65

KA
VIN

NO

239 Kč

Eva Papoušková

NO

VIN

KA
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SÁRA KALAMITA
Sára rozhodně není obyčejná holčička. Dostala totiž do vínku neobyčejné dary. A taky schopnost způsobovat jeden malér za druhým. Ne
nadarmo ji paní Parková z Úřadu
pro přidělování dětí do náhradních
rodin pojmenuje Kalamita. Sára,
která jako miminko přišla o rodiče,
putuje z jedné rodiny do druhé a za
sebou zanechává úžasnou spoušť.
Ještě že je tady pan Ii a jeho věrný
přítel a vynálezce čáp Křáp! Ti dva
si se Sárou padnou do oka a rozhodnou se, že tak výjimečnou holčičku nenechají napospas nějakému
Úřadu! Ilustrovala G. Miklínová.
Váz., 56 str., barevné il., 20 x 22 cm

EP042265

799 Kč
Vojtěch Matocha

PRAŠINA
Kompletní trilogie
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov
uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale
na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu
nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje,
mobil nechytí signál. A v téhle strašidelné
čtvrti se potkají cesty Jirky, jeho kamarádky En a jejího bratrance Tondy. Trojice postupně odhaluje odkaz geniálního vědce
Hanuše Nápravníka a tajemství jeho vynálezů. Záhadná Prašina může změnit celý
svět… Ilustroval Karel Osoha.
Dárkový box: 3x váz., 264 str. + 264 str. +
260 str., čb. ilustrace, 13 x 20 cm

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

299,-

EP536192

999,-

199 Kč

199 Kč
199 Kč

199 Kč

Ondřej Sekora

Láďa Hruška

Roald Dahl

Michael Dahl

MRAVENCI SE NEDAJÍ

PRŮŠVIHY DRZÉHO
(ZÁ)ŠKOLÁKA

ČARODĚJNICE

DĚSIVÉ HISTORKY
V téhle strašidelné sbírce najdete
25 hrůzostrašných povídek.
Váz., 224 stran, černobílé ilustrace,
12,5 x 20 cm
EP039621

Přemůže šikovný Ferda Mravenec
zákeřné mravenčí otrokáře?
Váz., 104 stran, barevné ilustrace,
16 x 23,3 cm

Trapné hlášky (pra)rodičů
Váz., 168 stran, černobílé ilustrace,
15 x 19 cm

Když se malý kluk ubytuje se svojí
babičkou do stejného hotelu jako
čarodějnice, je malér na spadnutí!
Váz., 248 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm

EP042408

EP042562

EP039006

66

259,-

259,-

249,-

259,-

JSME TU PRO VÁS – ZÁKAZNICKÝ SERVIS. VÍCE NA STR. 91.
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Lucy a Stephen Hawkingovi

JIRKŮV VESMÍRNÝ LOV
POKLADŮ

NO

VIN

KA

279 Kč

Tato kniha je plná úžasných dobrodružství Jirky a Aničky i vědeckých poznatků o vesmíru.
Váz., 304 str. + 32 str. bar. foto,
15,3 x 21,6 cm
EP041811

359,-

V prodeji od 2. 11. 2021

279 Kč

159 Kč
Eric Knight

LASSIE SE VRACÍ
Dojemný příběh o přátelství malého chlapce a odvážné kolie
Lassie se dočkal mnoha knižních
vydání i filmových zpracování.
Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm
EP039647

199,-

PRO MLADŠÍ I STARŠÍ ŠKOLÁKY

199 Kč
Klára Smolíková

ZAČAROVANÝ
HVOZD
V Končině všechny cesty
končí a dál pokračuje jen
Hvozd obývaný lesními
duchy… Il. E. Kuchynková.
Váz., 80 stran, barevné il.,
18 x 24 cm
EP041301

259,-

Ladislav Špaček

239 Kč

DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ O ČESKU

279 Kč

Dominik Landsman

Dominik Landsman

LAPUŤÁK
A KAPITÁN
ADORABL

KAPITÁN ADORABL
a bambitka
černokněžníka Vorána
Váz., 288 stran, barevné il.,
17 x 24 cm

Váz., 248 stran, barevné il.,
17 x 24 cm
EP039276
299,-

EP040877

359,-

Výhodný komplet
ušetříte

260,-

jen

398,-

obj. č.

EP048283

2x Dominik Landsman

KNIHY PRO CELOU RODINU NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.

Volné pokračování série knih o dědečkovi a jeho
vnučce Viktorce. Trpělivý a laskavý dědeček tentokrát projíždí s Viktorkou naší zemí a vypráví jí
o pamětihodnostech, přírodních krásách i slavných osobnostech našich kulturních dějin. Viktorka už toho zná spoustu ze školy i z dřívějších
cest, přesto má stále co objevovat. Vyprávějí si
s dědečkem o úsvitu našich dějin, o významných
panovnících Českého království, o tom, jak lidé
dříve žili a kolik úsilí museli vynaložit, abychom
my dnes mohli žít v bezpečí a pohodlí. Knížka je
doplněna o CD. Ilustrovala Sylva Francová.
Váz., 200 stran, barevné il., 21,7 x 22 cm + CD

EP042758

359,-

299 Kč
Ladislav Špaček

299 Kč

DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ
O ČESKU
Audioknihu čte Ladislav Špaček.

EP042759 CD (mp3)

349,-

67
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DIXIT + DÁREK: KOUZELNÝ KLOBOUK!
V této rodinné deskové hře se stanete vypravěčem a budete vymýšlet vlastní příběhy. Balení obsahuje: krabici s počítací stupnicí, 84 karet s netradičními ilustracemi, 36 hlasovacích žetonů, 6 dřevěných králíčků a návod. Další rozšíření hry
Dixit naleznete na www.knizniklub.cz.

1278,- 779,-

EP048284

Ke hře DIXIT obdržíte
zábavnou společenskou
hru Kouzelný klobouk!
Balení obsahuje: černý
klobouk, oranžovou trubku,
červený pohár, zelenou
minci, bílého králíka,
54 karet a návod.

Colorino JUMBO

TROJHRANNÉ FIXY
Sada 10 sytých barev. Snadno
vypratelné!
EP357944

155,- 119,-

Kores KORELLOS

FIXY
Dětské fixy s tenkým
hrotem (24 ks). Z oblečení je snadno odstraníte studenou vodou
smíchanou s mýdlem.

Hry, hračky

EP508498

119,- 89,-

Do školy, domů
i na cesty
Kores KOLORES Mandalas

Pat & Mat

TROJHRANNÉ PASTELKY

SOUBOR HER

50 pastelek z lipového dřeva. Jasné
a intenzivní barvy díky vysokému
obsahu pigmentu.
EP359245

269,- 199,-

499,- 399,-

EP535963

Novoroční dobrodružství

ZÁBAVNÉ RAZÍTKOVÁNÍ

Pohádkové bruslení

PUZZLE

PUZZLE

Balení obsahuje 21 dílků. Puzzle se skládají přímo na přiloženou podložku, kde je také předtisknutý tvar dílků. Rozměry složeného obrázku: 21 x 30 cm.

Balení obsahuje 14 pěnových EVA razítek, 4 barevné podušky
a blok plný zábavných aktivit k luštění a vyplnění.
EP534490 Dinosauři
249,- 179,EP534489 Doprava
249,- 179,EP534488 Prasátko Peppa
249,- 179,-

Balení obsahuje 60 dílků. Rozměry
složeného obrázku: 32 x 23 cm.
EP534921

68

50 variant nejoblíbenějších klasických her: Šrouby a matice, Má to háček (zlatá šestka),
Armatury (mlýn), Neposedové (dáma), Mezi ploty (Člověče, nezlob se!), Utáhnu to! (žížaly),
karty prší, pexeso, hry s kostkami, hlavolam Eternity a další varianty těchto her.

149,- 119,-

EP534906

99,- 89,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2021.
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Interaktivní zvířátko

LUMIES
100 zvuků a reakcí! Polož Lumies na
svou oblíbenou barvu a on se rozsvítí
stejnou barvou. Navíc má krásné duhové vlásky, které můžeš učesat přiloženým hřebínkem. Baterie (3x AAA)
jsou součástí balení. Druh zvířátka
nelze vybrat. Výška hračky: 11 cm.
EP507060

799,- 679,-

SPACÁK

DUHOVÝ SLIZ
Pračka
Vložte do pracího bubnu průhledný sliz, nakapejte do pračky barvy a zapněte ji. Sledujte, jak se barvy promíchají! Balení obsahuje: pračku, 2 sáčky se slizem, lahev na sliz,
vaničku, 3 barvy (s vůní vanilky, ananasu a jahod) a pracovní rukavice. Rozměry balení:
34 x 25 x 7 cm.
EP534843

EP534926
EP534928
EP534929
EP534927
EP534930
EP534925

Kočička Charlotte*
Beruška Lilly*
Husky Kodiak*
Pejsek Dusty*
Dráček Duncan*
Jednorožec Adrianna*

Hry, hračky

Úžasný polštář vmžiku proměníte
v perfektní spací pytel! Materiál: plyš.
Rozměry polštáře: 33 x 40 cm. Délka
spacáku: 135 cm (110 cm spacák,
25 cm polštář).
1199,- 899,1199,- 899,1199,- 899,1199,- 899,1199,- 899,1199,- 899,-

799,- 679,-

PLYŠOVÝ DRŽÁK
DUHOVÝ SLIZ
Kufřík
Vytvořte si jedinečné duhové slizy! Zamíchejte do bezbarvého slizu barvy, kombinujte je
a přidejte třpytky. Kufřík obsahuje: 5 sáčků průhledných slizů, 3 barvy (s vůní ananasu,
vanilky a jahod) a 2 sáčky třpytek. Rozměry balení: 35 x 15 x 8 cm.
EP534844

699,- 599,-

Roztomilý plyšový držák je vhodný nejen pro knihy, ale také čtečky a tablety. Materiál držáku: polyester. Rozměry: 30 x 43 cm.
EP530085 Jednorožec
899,- 749,EP530084 Sovička
899,- 749,EP530082 Panter*
899,- 749,EP530083 Pejsek*
899,- 749,-

* Zboží označené hvězdičkou lze zakoupit pouze na www.knizniklub.cz.
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Prožijte
napínavá
dobrodružství
středověkého
světa!

Richard Wolfrik Galland

HÁDANKY A HLAVOLAMY
LEONARDA DA VINCI

Philip Kiefer

STŘEDOVĚKÉ
HLAVOLAMY

Rébusy inspirované renesančním
géniem. 256 stran, barevná publ.

Pro celou rodinu

Setkejte se s mnichy, křižáky, poutníky a učenci, řešte hádanky, hlavolamy a tajné úlohy a otevřte bránu
poznání. Čeká na vás sto osmdesát
logických hádanek a kreativních
úloh, které vás přimějí využít svůj
důvtip, zapojit pozorovací a dedukční schopnosti a uvažovat netradičně. Jste připraveni na dlouhé putování spojené se záhadami a hlavolamy? Pak stačí otevřít tuto knihu
a pustit se do luštění.
Váz., 208 stran, barevné ilustrace,
16 x 21 cm

EP042383

339,-

399,- 319,-

EP040720

Bratr William
a Brána poznání

259,-

VELKÁ KNIHA
LOGICKÝCH ÚLOH
Přes 200 hádanek
k vyluštění
Brož., 256 stran, černobílé ilustrace
299,- 239,-

N
O

VI
N

KA

EP041052

Jan Beer

365 KŘÍŽOVEK
NA CELÝ ROK
Publikace obsahuje 365 křížovek. Otestujete si s nimi
všeobecné znalosti z nejrůznějších oblastí – literatury,
filmu, vědy, historie…
Brož., 376 stran
EP038855

70

249,- 199,-

Thomas Booth, Tim Bowen,
Susan Barduhn

ANGLIČTINA
PRO KAŽDÉHO
Anglická frázová slovesa
Naučte se snadno a rychle
více než tisíc anglických frázových sloves!
Flexivazba, 256 stran, bar. il.
EP042464

399,- 319,-

Sabrina a Jörg Burbachovi

ZLOČIN V SEATTLU
Kniha předkládá k vyřešení pět kriminálních případů: v Seattlu bylo
nalezeno pět mrtvých těl, pět týmů
vyšetřuje vraždy a každá hádanka
poskytuje jeden dílek skládačky.
Čtenáři mají možnost kombinovat,
počítat a testovat své schopnosti
strategického rozhodování a logického myšlení. Na napínavé cestě
za odhalením pravdy si přijdou
na své milovníci klasických detektivek, moderních krimi seriálů i vášniví
luštitelé záhad, křížovek a rébusů.
Váz., 208 stran, barevné ilustrace,
16 x 21 cm

EP042282

329,-

259,-

Ukázky z knih najdete na www.knizniklub.cz.
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Ať je váš rok takový,
jaký si ho přejete!
Aňa a Lela Geislerovy

NOVÝ ROK 2022

Paulo Coelho

JEDNODUCHOST
Diář 2022
Diář obsahuje originální, půvabně vyjádřené
a hluboce pravdivé myšlenky, které pronášejí postavy románů P. Coelha. 264 s., bar. il.

EP042745

299,-

239,-

329,- 259,-

Kalendáře, diáře

EP042423

Kompletní kalendárium se všemi jmény, svátky
a významnými dny doprovázejí citáty populární
herečky Ani Geislerové a nádherné ilustrace
Lely Geislerové. Nechybí ani dostatek místa
pro poznámky či praktická gumička.
Váz., 184 stran, barevné ilustrace, 13 x 21 cm

ZAHRADNICKÝ KALENDÁŘ 2022
Praktický diář plný rad, jak pečovat o zahradu v jednotlivých ročních obdobích. Nechybí ani pranostiky, tipy na zahradničení
s Měsícem, zajímavosti ze světa rostlin či
recepty. Brož., 128 stran, barevná publikace
EP042650

259,- 199,-

Dara Rolins

Žofie Kanyzová

Pavla Köpplová

ROK PODLE DARY

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ KRÁSNÉ PANÍ 2022

Velký diář 2022
Kromě základního ročního kalendária diář
obsahuje i motivační texty, rady, jak dosáhnout ve svém životě harmonie, nebo zdravé
recepty. 172 stran, bar. foto a il. + bloček

Stolní kalendář nabízí čtenářům tipy pro sladění každodenního
života s lunárním cyklem. V publikacích naleznete cvičební
sestavy Pět Tibeťanů a Pozdrav slunci i mnoho zajímavostí.
Týdenní kalendář (60 stran, 16 x 30 cm) + 2 publikace (kroužková
vazba, 30 stran, 15 x 22 cm a brož., 12 stran, 10 x 14 cm)

RODINNÝ PLÁNOVAČ
2022

EP042652

299,- 239,-

EP523784

249,- 199,-

Hledáte knihu? Více než 140 000 titulů s klubovou slevou najdete na www.knizniklub.cz.

Praktický nástěnný kalendář
s ilustracemi Andrey Tachezy.
Měsíční kalendář, 24 stran,
24 x 24 cm
EP527841

279,- 229,-
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ve vztazích?
O

VI

N

KA

Na Moordaleské
střední vědí
o vztazích všechno.
Nebojte se zeptat!

N

Jordan Paramor

SEXUÁLNÍ
VÝCHOVA
Návod na život

Vztahy

Matou vás všechny ty složité
vztahy, očekávání spojená
s vaší identitou, sebeurčením
nebo pohlavím? Možná že
hledáte odpovědi na všechny
palčivé otázky týkající se přátelství, duševního zdraví
a štěstí, které se ale bojíte
položit někomu jinému. No,
nejste na to sami, jen se
zkuste zeptat studentů Moordaleské střední! V této příručce najdete odpovědi na
všechny ty tak trochu trapné
otázky (nejen) o sexu.
Brož., 192 str., barevná publ.,
12,5 x 20 cm
359,-

279,-
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EP042805

NEVZDÁVEJTE SE
postelových radovánek!
Tracey Coxová

NEJLEPŠÍ SEX ZAČÍNÁ
V 50
Jak přijít na to, co vám ve vašem
„novém těle“ vyhovuje, a docílit té
největší rozkoše? Jak si s partnerem
otevřeně a citlivě promluvit, pokud
vám v sexu cokoli neklape? Jak si užít
nebolestivý a hříšně vzrušující sex
s pomocí různých technik a sexuálních
pomůcek? Odpovědi na tyto a mnohé
další otázky naleznete v této zábavné,
upřímné a především velmi užitečné
knize vhodné pro všechny, kteří milují
sex a nechtějí se vzdát potěšení ani
s přibývajícím věkem.
Brož., 296 stran, 14 x 21 cm

EP042660

72

299,-

239,-

Daniela Kovářová

VZTAHY
7 + 1 osudových omylů
Další kniha známé advokátky a expertky na rodinné
vztahy popisuje na příkladech a každodenních situacích, jak ve vztazích nacházet radost a štěstí. Jednotlivé kapitoly (například Nejsme si rovni, Kdo může
za naše štěstí nebo Jak rozpůlit dítě) doplňuje osobní pohled autorky, doporučení a cvičení, schémata,
tabulky a odkazy na další, podrobnější zdroje. Není
vám dobře ve vztahu? Možná je to tím, že nedokážete nastavit partnerovi hranice či vnést do svého
života radost. Chcete své vztahy zlepšit? Inspirujte se praktickou příručkou Daniely Kovářové!
Váz., 248 stran, 14 x 21 cm

EP042563

299,-

239,-

Daniela Kovářová,
Max Kašparů

JAK PŘEŽÍT KRIZI
V RODINĚ
Jak se rychle rozvést?
Jak vysoudit styk s dítětem? Jak se domoct výživného? Kdo po kom
dědí? V knize naleznete
deset problematických
právních situací v deseti
příbězích. 224 stran

EP042136 299,- 239,-

Knihy pro celou rodinu najdete na www.knizniklub.cz.
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KOMPLEXNÍ PRŮVODCE
PRO MAMINKY I TATÍNKY

Chiara Piroddi

Montessori

DĚTSKÉ EMOCE

EP042352

399,-

319,-

Rodina

Jak můžeme pomoci dětem rozpoznat a pojmenovat jejich emoce?
Jak se mohou naučit rozlišovat výraz hněvu od výrazu smutku nebo
strachu? Jak je lze podpořit ve chvílích, kdy se trápí, a doprovázet je
na vlně jejich emocí tak, aby si s nimi dokázaly poradit? Tato kniha,
inspirovaná principy montessoriovského přístupu k výchově, vám
pomůže najít odpovědi na všechny tyto otázky. Kromě námětů k zamyšlení vás vybaví i vystřihovacími kartami a dalšími pomůckami pro
plnění kreativních úkolů, spojených se zkoumáním dětských pocitů.
Brož., 160 stran, barevné i černobílé fotografie, 19 x 24,5 cm
Ivana Ašenbrenerová, Markéta Behinová

KNIHA O MATEŘSTVÍ

N
O
VI
N
KA
*

Kniha o mateřství je na míru ušitá potřebám českých matek a otců.
Komplexně se zabývá přípravami na početí, jednotlivými měsíci těhotenství, provede novorodičky možnými úskalími šestinedělí a ukáže,
jak se dítě vyvíjí první tři roky života. Kniha je napsaná autorkami,
které se tématem mateřství dlouhodobě zabývají a samy jsou matkami pěti dětí. Na přípravě knihy se podíleli přední čeští odborníci
a jsou v ní zohledněna aktuální témata – trendy ve výživě malých
dětí, očkování či léčba nejrůznějších nemocí. Nechybí ani stránky připravené speciálně pro tatínky, zkušenosti autorek a tipy od rodičů.
Váz., 360 stran, barevná publikace, 21 x 29 cm

PRVNÍ ROK
NAŠEHO DĚŤÁTKA
Nejvzácnější okamžiky od narození vašeho děťátka zachytíte
v nádherně ilustrovaném albu
s motivy kreseb Josefa Čapka.
Album obsahuje mimo jiné
kalendář, do kterého můžete
podrobně zapisovat každodenní události prvních dvanácti
měsíců života svého miminka.
Váz., 56 s., b. il., 22,7 x 28,8 cm

EP331496

299,-

239,-

EP042491
Anna Bykova

449,cena pro VIP členy 419,599,-

LÍNÁ MÁMA
Jak rozvíjet dítě hrou
Na rozvoj není vždycky zapotřebí speciálních pomůcek.
Bohatě stačí přítomnost dospělého člověka. Hrajte si se
svými dětmi a ukazujte jim,
jak věci fungují – je to nejlepší škola, jakou jim můžete
poskytnout. 264 stran, čb. il.
EP041063

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.

299,- 239,-
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Náš život je sled
nepřetržitě za sebou
jdoucích větších či
menších průšvihů…

Zdraví

Radkin Honzák, Vladimíra Novotná

KRIZE V ŽIVOTĚ, ŽIVOT
V KRIZI

Martina Freiová

Menší průšvihy řešíme mávnutím ruky,
větším říkáme starosti a ty opravdu velké
jsou označovány jako krize. V dramatu
znamená krize bod obratu, kdy do té doby
poklidně plynoucí děj se náhle zvrtne.
V životě je to podobné. Navíc se většinou
nedostává prostředků, zkušeností a času.
Některým krizím se nevyhneme, a jsou dokonce předvídatelné (dospívání, střední
věk), ale většina z nich nás zastihne nečekaně, ačkoliv z pozdějšího pohledu vidíme,
že náš život k nim směřoval. Některým by
dokonce bylo možné zabránit, kdybychom
si včas všimli varovných příznaků a jednali
včas. O tom všem pojednává publikace
autorské dvojice psychiatrů Radkina Honzáka a Vladimíry Novotné, která má s krizemi a jejich důsledky bohaté zkušenosti
jak z klinické, tak z poradenské praxe.
Váz., 208 stran, 13 x 20 cm

Kuriózní příběhy lékařů
a pacientů

EP042360

299,-

239,-

ZÁZRAČNÉ
MEDICÍNSKÉ PŘÍPADY
280 stran
EP040773

299,- 239,-

Yael Adlerová

O TOM SE NEMLUVÍ
Y. Adlerová hovoří otevřeně,
s humorem a pochopením
o choulostivých zónách.
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Brož., 328 stran, čb. ilustrace
EP041022
329,- 259,-

Anne Henderson a kolektiv

JAK ZVLÁDNOUT
MENOPAUZU
PŘÍRODNÍ CESTOU

Renata Raduševa Herber

Jeff Rediger

ZDRAVÉ OTUŽOVÁNÍ

UZDRAVTE SE SAMI

Správná léčba vodou může
zmírnit či vyléčit různé
fyzické obtíže, od zánětů
po problémy pohybového
aparátu. Naučte se otužovat! Studená voda je klíčem
k našemu zdraví… 184 stran

Doktor Rediger ve své knize
ukazuje, jak vytvořit prostředí přispívající k uzdravení.
Odhaluje základní vzorce
a stanovuje fyzické i psychické principy spojované
s uzdravením. Brož., 400 str.

Menopauza je podvědomým
„strašákem“ mnoha žen.
Návaly horka, hormonální výkyvy a mnoho dalších změn –
s tím vším je třeba se vyrovnat.
Jaké jsou možnosti, pokud nemůžete nebo nechcete záviset
jen na medikaci? Naučte se porozumět období menopauzy
i s výzvami, které přináší, a vyberte si postupy, které vám vyhovují!
Váz., 224 stran, barevné il.,
17 x 21,7 cm

EP042757

EP039497

EP042488

74

259,- 229,-

359,- 279,-

399,-

319,-

Každý týden nová soutěž na facebook.com/knizniklub.
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Ať nám život připraví
sebehorší zkoušky,
v každé z nich
zbývá naděje…
DENÍK ZE ŽIVOTA
S ALZHEIMEREM
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EP531406

349,-

279,-

EP042574

299,-

Zdraví

Může vzniknout kniha přímo při
běhání? Rozhovor novináře T. Poláčka s kardiochirurgem J. Pirkem
je důkazem, že ano. V průběhu
jednoho roku spolu pravidelně vyráželi běhat a upřímně si při tom
povídali o životě, práci i dění kolem nás. A také o umění poznat
moment, v němž začíná cílová
rovinka kariéry i lidského bytí.
Bilanční dialog představuje Pirkovy názory a nabízí jeho vzpomínky na nesmírně zajímavý život.
Váz., 232 s., bar. foto, 16 x 23 cm

239,-

Umřeš. Hned teď. Máš tak pět
minut. Nevěříš? Přesně takhle by
na mě mluvila moje panická
ataka, kdyby uměla mluvit…
Alžběta Bublanová

P

SRDCAŘ
V CÍLOVÉ ROVINCE

TO

Tomáš Poláček, Jan Pirk

Tato kniha zachycuje život rodiny, navštívené
„panem Alzheimerem“. Autorka přibližuje
v podobě krátkých, často velmi osobních
deníkových zápisků celých deset let náročné
péče o nemocnou maminku: co se dělo
od chvíle, kdy „nezvaný host“ poprvé zaklepal
na dveře jejích rodičů, až do okamžiku, kdy se
s maminkou navždy rozloučila. Ke každé kapitole emočně silného příběhu jsou připojené
komentáře odborníků, kteří autorčiny popisy
doplňují o vlastní náhled na věc a odborné
rady, podložené nejmodernějšími poznatky
jednotlivých disciplín. Dozvíte se například, jak
správně reagovat na agresivitu nemocného,
jak nastavit denní řád, jak se zachovat, když
váš blízký přestává dbát o hygienu, a v neposlední řadě také to, jak pečovat o vlastní duševní i tělesné zdraví či jak při službě druhým
nezapomínat na sebe.
Váz., 264 stran, barevné il., 13 x 20,5 cm

Alžběta Bublanová

ŽIVOT S PANIKOU
Vyspat se do růžova. Bez problémů přejíždět po městě tramvají.
Užít si klidnou dovolenou u moře a nestrachovat se, že každý
pupínek může znamenat nevyléčitelnou nemoc… Takový život
mají „panikáři“ málokdy. Úzkost jim v hlavě vytváří katastrofické
scénáře hodné hollywoodského trháku a běžné úkoly můžou
představovat nepřekonatelnou překážku. Spisovatelka Alžběta
Bublanová v deníkových zápiscích upřímně popisuje, jaké to je
existovat s panikou po boku a jestli vůbec se dá nezvaná návštěvnice našich myšlenek obelstít, nebo je prostě potřeba se s ní
naučit žít.
Váz., 152 stran, černobílé ilustrace, 12,5 x 20 cm

EP042513

Skvělé trailery ke knihám na www.knizniklub.cz/youtube.

219,-

179,-

Pavel Kolář

POSILOVÁNÍ STRESEM
Naše tělo a duše v sobě skrývá
obrovský potenciál udělat nás
nejen silně odolnými, ale také
šťastnými. Využijme ho a vezměme odpovědnost za své zdraví
a kvalitu svého života do vlastních rukou! 376 stran, barevné il.
EP042625

399,- 299,-
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R. Vaněk, J. Vaňková

Jednoduše
& dokonale

RYBY, DRŮBEŽ,
ZVĚŘINA

Kuchařky

Čerstvá voňavá kuchařka, za kterou stojí autor
kuchařských bestsellerů
R. Vaněk s manželkou
Janou a jejich týmem
předních českých šéfkuchařů-lektorů Pražského
kulinářského institutu.
Kniha doplňuje veleúspěšnou řadu kuchařek Kuře, Maso a Zelenina, které patří mezi
nejprodávanější na trhu.
Recepty z běžně dostupných surovin, za rozumnou cenu jsou v knize
detailně popsané krok
za krokem. Všechny pokrmy tak zvládne uvařit
i úplný začátečník. Bez
problémů, jednoduše
a dokonale! V hlavní roli se tentokrát představí: bažant, srnec, jelen, muflon, daněk, kanec, zajíc,
jehně, králík, krůta, kachna, husa, pstruh, kapr, losos, mořský vlk, grundle a treska.
Váz., 96 stran, barevná publikace, 20 x 30,4 cm
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EP534783

359,-

Zdeněk Pohlreich

NA GRILU
Každá správná grilovací párty je neodmyslitelně
spojená hlavně s masem a i v naší knize ho najdete hojně. Jsou v ní ale i recepty, které reflektují
probíhající změnu životního stylu. Není totiž pochyb o tom, že lidé začínají jíst jídla lehčí a lépe
stravitelná. Kuchařka navazuje na naši knižní produkci z posledních let, kdy jsme pochopili, že
zdroje, které máme k dispozici my kuchaři, jsou
pro běžného spotřebitele často nedostupné. Proto
jsme se opět většinově zaměřili na produkty
běžně užívané v české domácnosti a na recepty,
se kterými si poradí úplně každý. Celou knížku
jsme vytvořili na statku mojí skvělé ženy Zdeničky.
Váz., 274 stran, barevná publikace, 19 x 26 cm

287,-

EP534704

599,-

479,-

Mirka van Gils Slavíková

FAMÓZNÍ! 2
V této kuchařce na vás čeká přes šedesát nových famózních receptů, které zvládne úplně každý! Naučíte se, jak
jednoduše upéct lahodnou briošku, jak na ty nejoblíbenější kokosky nebo jak vykouzlit ten nejvoňavější chleba.
Nechybí ani recept na španělské vzrůšo Churros či vynikající francouzské Éclairs.
Váz., 176 stran, barevná publikace, 18,9 x 26,2 cm

EP533417

499,-

399,JAK FUNGUJE JÍDLO
Srozumitelný, přehledný průvodce
fakty o potravinách a výživě. V publikaci naleznete informaci, jaké jsou
zásady dobré výživy, co znamená
doporučené datum spotřeby, co jsou
to antioxidanty a mnoho dalšího.
256 stran, barevná publikace
EP039409

76

399,- 319,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 91.
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Kateřina Kuranova

NAŠE

PEČEME BEZ CUKRU
Inspirujte se vyzkoušenými recepty,
obohacenými o triky, díky kterým se
moučníky vždy povedou!192 s., bar. p.
EP042617

359,- 279,-

Dominique Ansel

PÉCT DOKÁŽE KAŽDÝ
V této kuchařce naleznete jednoduché
recepty, podle kterých dokáže péct
i začínající cukrář. 352 stran, bar. publ.
EP042110

499,- 399,-

Kuchařky

Susann Kreihe

Chvíle, kdy si sednete ke stolu,
naservírujete všem jejich oblíbená
jídla, povídáte si a čas příjemně
plyne. To jsou neopakovatelné
okamžiky, na které rodina i přátelé
rádi vzpomínají. Foodblogerka,
máma a nadšená hostitelka Kateřina Kuranova se rozhodla sepsat
přes devadesát receptů, které vám
dokážou u stolu vykouzlit úsměv
na tváři a pocit blaha v žaludku.
Od proslavených placiček, kterými
dobyla Instagram, přes hřejivé polévky, vydatné pomazánky, hlavní
jídla vhodná pro každou příležitost
až po dezerty a moučníky, které
se předávají v rodině z generace
na generaci. Nechybí ani vánoční
a velikonoční pohoštění, stejně
jako tipy a triky na skladování
a uchování potravin. Recepty jsou
vyladěné tak, aby je mohla jíst
celá rodina, včetně těch nejmenších – stačí jen malá úprava použitých surovin a dokonalé jídlo
pro všechny je na stole!
Váz., 248 stran, barevná publ.,
17,5 x 24 cm

EP042541
399,- 299,V prodeji od 3. 11. 2021

Martina Slajerova

RYCHLÉ KETO POKRMY
V této kuchařce naleznete sto receptů
na pokrmy, které připravíte nejdéle
za půl hodiny. Brož., 192 str., bar. publ.
EP041136

Zdravím všechny čtenáře Knižního klubu! Do kuchařky Naše jsem dala
velký kus sebe a podělila se s vámi o nespočet našich rodinných receptů. Všechny jsou léty prověřené, z dostupných surovin a doplněné
o spoustu tipů a rad. Mé přání je, aby tato kuchařka spojovala rodinu
a přátele, děti i prarodiče, kteří si spolu sednou kolem stolu a nad dobrým jídlem zažijí ty nejpohodovější chvíle…
Kateřina Kuranova

399,- 299,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2021.
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TROCHA RADOSTI A LÁSKY
NA KAŽDÝ DEN
Každý den si ve svém životě zasloužíte alespoň
špetku radosti a lásky. Zastavte se na chvilku a ponořte se do slavných citátů, které vám vykouzlí
úsměv na tváři a zahřejí vás u srdce.
Váz., 48 stran, barevná publikace, 11,5 x 11,5 cm

Rádce

EP042985

149,-

119,-

Stuart Farrimond

David J. Schwartz, Ph.D.

ŽIJTE SVŮJ NEJLEPŠÍ ŽIVOT

MYSLETE
VELKORYSE

Tato průkopnická kniha se opře do dlouholetých zažitých zvyků a vysvětlí například, že
vypít osm sklenic denně je příliš mnoho, snídaně není nejdůležitější jídlo dne a chytré
telefony nás nedělají depresivními. Vyzbrojen výzkumy v oblasti psychologie, výživy, biologie a fyziky, odkrývá doktor Farrimond pseudovědu a přináší fakta, abyste se mohli lépe
rozhodovat ve všech oblastech svého života – to vše přístupným a zábavným stylem.
Váz., 256 stran, barevné ilustrace, 17 x 21,7 cm

EP042663
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449,-

Miliony lidí zlepšily svůj
život pomocí jednoduchého návodu! Odhalte
také vy klíč k úspěchu
a dopřejte si konečně to,
co jste vždy chtěli…
256 stran

339,-

249,- 199,-

EP039536

Kniha plná
inspirace
John C. Maxwell, Rob Hoskins

ZMĚŇTE SVŮJ SVĚT

Kathryn Nicolai

Juliet Erickson

NEDĚJE SE NIC
ZVLÁŠTNÍHO

VLASTNOSTI
SILNÉ ŽENY

Uklidněte před usnutím svou
mysl laskavými příběhy,
které ve vás vyvolají pocit
příjemné nostalgie a klidu.
Text doplňují krásné ilustrace. 288 s., barevné ilustrace

V knize naleznete rady, jak
vypadat sebevědomě, jak
pracovat s očním kontaktem,
jak v klidu odrážet argumentační výpady v konverzaci…
Brož., 176 stran, barevné il.

EP041852

78

299,- 239,-

EP041729

349,- 279,-

Ať už si přejete cokoli – lepší školy, lepší
sousedství, pozitivnější pracoviště, propojenější rodiny nebo angažovanější komunity – program Změňte svůj svět vás
provede celým procesem, abyste mohli
začít jednat a ovlivňovat dění přímo tam,
kde se právě nacházíte. Ikony světového
leadershipu poskytují inspirativní a praktický plán, jak začít se změnou, kterou
chcete vidět – ve své komunitě i mimo ni.
Váz., 240 stran, 12,5 x 20 cm

EP042440

299,-

239,-

V Knižním klubu PREMIUM najdete knihy všech žánrů!
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Léčit
pomocí reiki
může každý!
Valerie Oula

REIKI
a jak mu rozumět
Reiki je proslulé umění, které pozitivně ovlivňuje energetický stav, a jako alternativní
léčebná metoda vám dokáže změnit život.
Pomůže totiž s jakýmkoli zdravotním problémem, neboť fyzické i psychické potíže vznikají
právě v důsledku oslabené nebo zablokované
energie. Kdo ovládne třeba jen základy této
schopnosti, může prospívat nejenom sobě, ale
i lidem ve svém okolí – dokonce i na dálku.
Tajemství, jak k tomu dospět, vám prozradí
tato kniha.
Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 13 x 19 cm

HOROSKOPY 2022
V knize naleznete horoskopy známé
astroložky a spisovatelky, ve kterých
si můžete najít základní předpovědi
na následující rok a rady, čím se řídit
a čeho se vyvarovat, jak pečovat
o partnerské vztahy, o své zdraví a finance. Horoskopy jsou vypracovány
nejen pro základních dvanáct znamení, ale i pro tzv. dekany, takže jsou
jednotlivé předpovědi mnohem výstižnější a přesnější. 304 stran

EP041895

199,-

149,-
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299,- 239,-

KA

EP042629

Rádce, ezoterika

Olga Krumlovská

Cecilia Lattari

Sergio Magaňa

Renata Raduševa Herber

FÁZE MĚSÍCE

PRAVÁ TOLTÉCKÁ PROROCTVÍ

Tento praktický průvodce vás provede zásadními třinácti fázemi Měsíce, které s sebou
nesou různou symbolickou škálu. Knihu nádherně ilustroval Emilio Ignozza.
Váz., 160 str., barevné ilustrace, 22 x 16,5 cm

Země prochází různými cykly, které zásadně
ovlivňují běh planety. Autor porovnává minulé
přechody s těmi současnými a nachází paralely.
Váz., 144 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

KNIHA KOUZEL A MAGIE
NA CELÝ ROK

EP042691

349,-

279,-

EP042597
V prodeji od 5. 11. 2021

Nepropásněte objednací termín 1. prosince 2021!

249,-

199,-

Pranostiky a lidová magie z dávné minulosti
se udržely dodnes. Jedná se o vzácné dědictví,
které si zaslouží naši pozornost…
Váz., 184 stran, barevné ilustrace, 12 x 18 cm

EP042659

259,-

199,79
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CO SIGNALIZUJE PSOVI VAŠE TĚLO?
Marion Leinweberová

ŘEČ TĚLA
PŘI VÝCVIKU PSŮ
Praktická příručka se zaměřuje
nejen na řeč psího, ale především lidského těla. Zabývá se
vědomým využíváním našich
vlastních signálů, tedy takových
prostředků, jako jsou gesta,
pohyby, pohled, hlas, ale také
například postoj nebo svalové
napětí, a jejich konkrétním používáním v běžném výcviku.
Každé cvičení doplňuje množství
návodných fotografií a kreseb.
Brož., 128 stran, barevná publ.,
17 x 23,5 cm

Příroda

EP042447

259,-

Christina Sondermannová

HLAVOLAMY PRO PSY
Psí mozek je možné trénovat podobně
jako svaly! V knize najdete spoustu
rychlých a nekomplikovaných nápadů
na hlavolamy, hry a různé aktivity.
Brož., 112 stran, barevná pubikace
EP039959
199,- 159,-

199,-

Jeanette Przygoda

NA PROCHÁZCE SE PSEM
Příručka obsahuje řadu dobrých rad
pro každodenní použití a je ideální
také pro začínající chovatele.

N

O

VI

N

KA

Brož., 96 stran, barevná publikace
EP041916
299,- 239,-

Eva Horová

Melissa Caugheyová

NENÍ PES JAKO PES

CO NEVÍME
O SLEPICÍCH

V této publikaci naleznete
konkrétní návody a doporučení, jak si poradit v nejrůznějších situacích – od výběru
psa přes základní péči a nápravu psích zlozvyků až
po první pomoc. 136 s., bar. p.
EP042097

80

249,- 199,-

Nápaditá příručka se zaměřuje na domácí odchov slepic. Provede vás slepičím
životem od vejce až k nosnici a dozvíte se i plno zajímavostí. 144 s., barevná publ.
EP040525

299,- 239,-

Silke Behlingová

PLEMENA KONÍ
Koně se liší tělesnou stavbou,
výškou, barvou srsti i charakterem. Dělí se na plnokrevníky,
teplokrevníky a chladnokrevníky a v rámci těchto skupin
rozlišujeme podskupiny podle
toho, k čemu se hodí a jakou
mají tělesnou stavbu. Publikace obsahuje podrobné profily
plemen, uvádí základní údaje
o jejich původu, barvě a velikosti, přibližuje jejich charakter i nejvýraznější rysy. Nechybí
ani zajímavosti z historie.
Brož., 144 stran, bar. publ.,
17 x 21,3 cm

EP042205

299,-

239,-

Nakupujte v knihkupectvích LUXOR po celé ČR! Více na str. 90.
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Louise Riotteová

RŮŽE MILUJÍ ČESNEK

UDĚLEJTE ZE SVÉ ZAHRADY
KULINÁŘSKÝ RÁJ!

Víte, že některé rostliny se
mají navzájem raději a jiné
se nesnášejí? Ostatně je to
na zahradě vždy znát. Naplánujte ji tak, abyste z ní
měli co největší prospěch
a potěšení. Z knihy se dozvíte, jaké sousedství rostlinám prospívá a jaké jim škodí.
Brož., 256 stran, čb. il.
EP042529

199,- 139,-

Sara Rittershausenová

ZDRAVÉ ORCHIDEJE
Obrazová publikace se věnuje pěstování orchidejí
a všemu, co byste měli
vědět, aby vám tyto exotické
krásky kvetly a prospívaly.
Kromě nezbytných rad
ohledně zalévání a potřeby
světla zde najdete i informace o přesazování a množení
orchidejí, typech substrátu a škůdcích. 144 stran, bar. publ.
299,- 239,-

Příroda

EP040784

Martin Haberer

1200 ZAHRADNÍCH
A POKOJOVÝCH
ROSTLIN
Příruční obrazový atlas
Podrobný atlas obsahuje
1200 druhů rostlin s podrobnými údaji o pěstování. Jednotlivé profily jsou
doplněné výstižnými barevnými fotografiemi. 688 stran, barevná publikace

699,- 549,-

UŽITKOVÁ ZAHRADA
Sen mnoha majitelů zahrad: vlastnoručně vypěstovaná čerstvá zelenina, aromatické bylinky a šťavnaté ovoce. Kdo by neměl rád lahodný džem z vlastního ovoce, pokrmy s čerstvou křupavou zeleninou a svěží domácí salát s bylinkami? Tato kniha vám poskytne vše,
co potřebujete vědět o zelenině, ovoci, salátech a bylinách, a ukáže vám, jak můžete
ze zahrady udělat kulinářský ráj.
Váz., 256 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm

EP042283

499,-

399,-

AK

Fran Baileyová,
Zia Allawayová

ČN

ÍC
EN

A

EP041722

Hans-Werner Bastian

POKOJOVÉ ROSTLINY
V PRAXI
Tato obsažná publikace
nabízí široký výběr osvědčených i netradičních
druhů a rovněž ukázky
interiérových návrhů, které oživí vaši domácnost. Z nabídky 175 pokojových rostlin si vybere každý! 224 str., bar. p.
EP040840

499,- 319,-

Knihy v elektronické podobě najdete na www.ebux.cz!
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Karel Felt

120 LET
FOTBALU
U NÁS

Sport, hobby

120. výročí vzniku
českého fotbalového
svazu je vhodnou příležitostí se ohlédnout.
Zjistíme, že fotbal
v Česku a předtím samozřejmě v Československu měl světu co
říci, zaznamenával mimořádné úspěchy, ať
to byly dvě finálové
účasti na světovém
šampionátu, titul
mistra Evropy z roku
1976 či zlato a stříbro
z olympijských her.
Český fotbal dal světu
i skvělé hráče, například držitele Zlatých
míčů Josefa Masopusta
a Pavla Nedvěda. Zkušený novinář a autor řady fotbalových publikací Karel Felt přináší nejen přehled historických událostí spojených s naším
fotbalem, ale hlavně vizitky 120 fotbalových osobností. Nechybí ani soubor zajímavých statistik.
Váz., 344 stran, barevná publikace, 19 x 26 cm

EP042634
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Rosťa Osička

ČAS…
R. Osička přivezl bronzovou medaili z mistrovství Evropy ve střední váze, několikrát se
stal mistrem republiky,
absolvoval přes tři sta
zápasů a vybojoval
slušný počet medailí.
Léta trénuje své následovníky a jeho velkým
koníčkem je malování.
I v tom je úspěšný…
Váz., 184 stran, barevné i čb. fotografie, 13,3 x 20,7 cm

EP507762

82

399,-

FENOMÉN ŠIPKY
Velké sportovní haly nacpané k prasknutí.
Rozjaření fanoušci tančící v originálních kostýmech. Strhující bitvy hráčů na pódiu a přátelsky uvolněná nálada. Tak vypadají moderní
šipky. Jedná se o unikátní mix zábavy a profesionálního sportu, který zažívá obrovský
boom i v ČR. Vydejte se s námi na pouť
do zákulisí šipkařských profesionálů a odhalte tajemství tohoto různorodého světa!
Díky této knize poznáte život šipkařů zblízka,
včetně dvou českých profesionálů K. Sedláčka
a A. Gawlase, a podíváte se za oponu turnajů. Exkluzivně jsme vyzpovídali ty největší
hvězdy včetně M. van Gerwena a P. Wrighta!
Váz., 240 str., barevné fotografie, 21 x 26 cm

EP042103

399,-

319,-

KA

*

499,-

Petr Hrubec

249,-

199,-

Petr Feldstein

PŘÍBĚHY SPORTOVCŮ,
KTERÉ POLÍBILA MÚZA
Vlasta Burian, Erich Tylínek, Sonja Henie,
Lino Ventura, Dick Francis, Bud Spencer,
Jurij Vlasov, Josef Nálepa, Toller Cranston
a Johnny Weissmüller. Deset příběhů
osobností, které svůj život zasvětily dvěma zdánlivě tak rozdílným fenoménům,
jako jsou sport a umění. V obou se přitom
dočkaly věhlasu. Vedle často dřímajícího
uměleckého talentu v nich sport rozvinul
silnou vůli, ctižádostivost, sebevědomí,
víru ve vlastní síly. A také schopnost uvědomit si, co všechno je třeba v cestě
za úspěchem nejen udělat, ale i obětovat.
Váz., 304 s., bar. i čb. foto, 14,5 x 20,5 cm

EP042646

359,-

279,-

* Novinka v Knižním klubu PREMIUM.
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TECHNIKY
AKVARELU

JAK NAKRESLIT TÉMĚŘ
COKOLI
Druhá kniha snadných postupů vám ukáže, jak
s pomocí nejrůznějších úhlů, linií a tvarů jedinečně rozšíříte repertoár své tvorby. Ale tím to
nekončí! Naučíte se stínovat a dodáte svým
kresbám hloubku. Zkusíte používat mřížku
a pohrajete si s hmotou kresleného objektu.
S pomocí barevného kola zjistíte, které barvy
spolu ladí a které ne. Dozvíte se, jak nakreslit
pohybující se objekty, seznámíte se také se základními principy perspektivy…
Brož., 176 stran, barevné il., 16,5 x 22,4 cm
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EP042494

299,-

EP042172

499,-

399,-

Hobby

Robert Lambry

Rozhodli jste se začít s akvarelem? Nebo se v této technice chcete zdokonalit?
V obou případech je tato
kniha vhodná právě pro vás!
Začněte důležitými základy,
jako je zdokonalení pozorovacích schopností a pravidla
kompozice. Poté využijte odborné rady umělců a ilustrátorů pracujících v celé řadě
stylů. Díky nim a této knize
se vybavíte dovednostmi
a sebevědomím potřebným
při rozvoji vlastního stylu.
Váz., 256 stran, bar. publ.,
21,3 x 25,5 cm

239,-

PLETENÍ KROK
ZA KROKEM

15 projektů pro začátečníky
Rosie Fletcherová

NA KONCI TÉTO KNIHY BUDETE UMĚT
PLÉST
Tato kniha vás zasvětí do tajů pletení. Slovně i pomocí obrázků vám krok za krokem vysvětlí vzory i různé techniky
a najdete v ní i 15 projektů pro začátečníky, abyste si mohli
procvičit základy a s jistotou je zvládli. Na konci této knihy
budete umět plést nádherné výrobky pro sebe i pro ostatní:
stylové čepice, povlaky na polštář i roztomilé dětské bačkůrky.
Brož., 160 stran, barevná publikace, 18,9 x 24,6 cm

EP042380
V prodeji od 3. 11. 2021

Znáte VIP program pro členy Knižního klubu PREMIUM? Více na str. 90.

329,-

259,-

Barbora Kurcová

52 PROJEKTŮ
Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ
Výzva pro každý týden v roce
Nechte se inspirovat touto knihou
a zkombinujte svou lásku k přírodě
s vyráběním domácích dekorací!
Brož., 144 stran, barevná publikace
EP041716

299,- 239,-
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89 Kč

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY

ROZSTŘEL
Sestavil
Lee Child
Světově uznávaní
autoři v nezapomenutelné antologii! 504 stran

Knihy se slevou

EP040835

499,-

Anders Roslund,
Börge Hellström

Anders Roslund,
Börge Hellström

Melanie Raabeová

Gillian McAllister

Sam Carringtonová

PRAVDA

3 HODINY

3 VTEŘINY

ŠPATNÁ
SESTRA

Severský akční thriller.

Na motivy této knihy
byl natočen film! 560 s.

Ona ho nezná, ale on
o ní ví úplně všechno…
400 stran

AŤ ŘEKNEŠ
COKOLI
Jak byste se zachovali
vy? 344 stran

Kdo je oběť? Kdo vrah?
A kdo je na řadě? 288 s.

EP041221

EP039755

EP040066

EP040068

424 stran
EP039150

399,-

449,-

399,-

359,-

329,-

Charlie Donlea

Edwin Hill

Martin Goffa

Eva Woodsová

Charlotte Lucas

Susan Malleryová

Danielle Steel

NEVĚŘTE TOMU

CHATA U JEZERA

PŘIZNAT VINU

JAK BÝT ŠŤASTNÝ

RODINNÉ POUTO

VYZNAMENÁNÍ

Je studentka medicíny
vražedkyně, nebo obětní
beránek? 288 stran

Mysteriózní thriller
s brilantní zápletkou.
400 stran

První díl detektivní série
s novinářem Terencem.
216 stran

I malé věci často dokážou velké zázraky…

MUSÍ TO BÝT
HAPPY END
Od autorky knihy Tvůj
perfektní rok. 464 stran

Emocemi nabitý příběh
zkoumá definici moderní rodiny. 384 stran

Gaëlle je modelka módního domu Dior. Přesto
není šťastná… 320 str.

EP039885

EP040359

EP040395

EP040363

EP040638

EP039501

329,-

399,-

249,-

328 stran
EP038870

279,-

359,-

379,-

F. Scheunemannová

Gayle Formanová

Barbora Škovierová

Peter Sagan

Jan Bauer

První album

První album

JEZEVČÍK
JAKO SVĚDEK

NEVÍM KUDY KAM

JAKO KOLIBŘÍK

MŮJ SVĚT

NÁŠ MALÝ PRINC

Kniha o hledání, přátelství, lásce a porozumění.
Brož., 136 stran

Nahlédněte do Saganova osobního života!

NAŠE MALÁ
PRINCEZNA

Příběh, v němž láska
štěká… 248 stran

Román od autorky
bestselleru Zůstaň se
mnou. Brož., 248 stran

VÁLKY BOŽÍCH
BOJOVNÍKŮ

EP039574

EP039993

EP040508

259,-

259,-

199,-

288 s. + 16 s. bar. foto
EP040146
379,-

H. Montgomeryová

H. Williams, J. Iddonová

Zuzana Kopečková

ZÁZRAČNÉ
RODIČOVSTVÍ

JAK POSILOVAT
PAMĚŤ

STRÁŽCE MÝTŮ

Sedm jednoduchých
kroků k úspěchu ve výchově. 200 stran, barevné il.

Tipy a testy ke zlepšení
vaší paměti. Brož., 144 s.

Vydejte se po boku
Čecha a Lecha na horu
Říp! 208 s., čb. ilustrace

EP040405

EP040796

EP321389

84

359,-

279,-

249,-

272 stran + 16 stran
barevné i čb. fotopřílohy
EP040634
299,-

299,-

Moderní album s roztomilými ilustracemi.
64 stran, barevná publ.

Vytvořte si originální
album! 64 str., bar. publ.

EP039137

EP039138

299,-

299,-

K. von der Gathenová,
Anke Kuhlová

C. Gifford, P. Boston

Liane Moriarty

ZMĚŘ SI SVĚT!

ZVÍŘATA TAKÉ
MILUJÍ

Zábavná kniha plná
úžasných informací.
96 stran, barevná publ.

ODPADKOVÁ
POHROMA
NA PLANETĚ ZEMI

144 stran, barevná publ.
EP040532
299,-

EP039560

299,-

264 stran
EP040621

259,-

Pokud si z tohoto katalogu vyberete alespoň jeden další titul,
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99 Kč

Harriet Tyce

Cath Staincliffeová

Malin Persson Giolito

D. M. Pulley

Joseph Finder

Joseph Finder

KRVAVÝ
POMERANČ

NÁDECH DO TICHA

TEKUTÝ PÍSEK

ZBYTEČNÁ OBĚŤ

VYJEDNAVAČ

POHŘBENÁ

Překoná Alison závislost
na alkoholu? 320 stran

Osm cizinců, jedno
smrtící tajemství…
296 stran

Provokativní švédský
krimiromán vyšel
ve 27 jazycích. 372 str.

Temný thriller napsaný
na motivy skutečných
událostí. 432 stran

Miliony nalezené ve sta- TAJEMSTVÍ
Unesli ji a porém domě odkryjí temhřbili zaživa. Její jedinou nadějí je agent Heller! 416 s.
né tajemství… 368 s.

EP039613

EP040080

EP038514

EP392667

EP395335

349,-

299,-

359,-

399,-

399,-

EP371724

399,-

Robert Harris

Sally Christie

Sarah Larková

Donna Douglasová

Alessandra Torre

Paullina Simonsová

Suzy Fincham-Grayová

MNICHOV

SOKYNĚ
Z VERSAILLES

ROK DELFÍNŮ

SESTŘIČKY
V NESNÁZÍCH

HŘÍCHY
HOLLYWOODU

LETNÍ ZAHRADA

MÍ PACIENTI
A DALŠÍ ZVÍŘATA

Oblíbené příběhy zdravotních sester. 376 stran

Ne všechny protiklady by
se měly přitahovat! 400 s. 632 stran

EP039452

EP371725

Strhující thriller o pozadí mnichovské dohody.
312 stran
EP039822

359,-

Volné pokračování Sester z Versailles. 496 s.

Úžasný román o lásce
a životních snech.
352 stran

EP040662

EP040362

399,-

359,-

299,-

Závěrečný díl legendární romantické ságy.

379,- EP039278

399,-

Humorné vyprávění
o zvířatech. 376 stran
EP040137

299,-

Martin Kodýdek

Kolektiv autorů

James R. Hansen

W. Ťien, F. Siao-jen

Theresa Cheungová

Dr. Qing Li

Aaron Spitz

TRENÉR

MILUJ MĚ VÍC

PRVNÍ ČLOVĚK

ČÍNA

ŠINRIN-JOKU

KNIHA O PENISU

Humorný i vážný román
z prostředí mládežnického fotbalu. 168 stran

Reedice oblíbené sbírky
povídek známých českých autorů. 160 stran

Život
Neila Armstronga
464 s. + 32 s. čb. foto

Stručné ilustrované
dějiny
Brož., 128 str., bar. publ.

DESET TAJEMSTVÍ
NEBE

Japonské umění
lesní terapie

Kniha nabízí odpovědi
na nejpalčivější otázky.

EP040854

EP040206

EP040148

EP039902

259,-

Luciano Wernicke

PROČ SE HRAJE
FOTBAL
11 NA 11
248 stran, čb. ilustrace
279,EP039797

249,-

J. Drouin, D. Pedneault,
R. Poirier

CVIKY, KTERÉ LÉČÍ
Brož., 256 stran, barevná
publikace
EP038006
399,-

399,-

299,-

Fascinující kniha uznávané odbornice. 280 s.
EP039232

299,-

N. Diamond-Walkerová

D. Janíková, A. Beyrová

501 NEJLEPŠÍCH
POSILOVACÍCH
CVIKŮ

HOLKY, JEZTE ZASE TAJEMNÉ VĚDOMÍ
VDOLKY!
ROSTLIN

Brož., 192 str., bar. publ.
399,EP041147

Jednoduché recepty!
240 stran, barevná publ.
EP039784

359,-

Joseph Scheppach

280 stran + 8 stran
barevné fotopřílohy
EP039402
299,-

máte nárok získat knihy z této dvoustrany za uvedené, výrazně snížené ceny!

320 stran, barevná publ.
EP039767
399,-

Brož., 304 stran, čb. il.
299,EP039792

MALÁ
ŠKOLA
PILATES
Praktické
rady pro začátečníky. 192 stran, barevná publikace
EP038892

299,-
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Knihy se slevou

KNIHY ZA SKVĚLÉ CENY
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BÁBOVKY

RYCHLE A ZBĚSILE 9

CRUELLA

DUŠE

LUCA

DIVOKÝ SPIRIT

TOM & JERRY

Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují
zábavné a trefné situace
z každodenního života,
které zná každý z nás.

Dom Toretto si myslel,
že svůj život mimo
zákon nechal ve zpětném zrcátku, ale ani on
nemůže ujet své minulosti!

Oblíbená americká herečka Emma Stone září
jako jedna z nejpodlejších postav filmového
plátna, stylová Cruella
de Vil!

Studio Pixar představuje
film Duše, ve kterém se
Joe (Jamie Foxx) přenese z proslulého jazzového klubu na fantastické
místo: Neznámo před.

Film studií Disney a Pixar
vypráví o dospívajícím
chlapci z podmořského
světa, který s kamarády
zažije nezapomenutelné
letní prázdniny.

Lucky potká mustanga
Spirita, tvora stejně divokého a nespoutaného,
jako je ona sama. V tu
chvíli se zrodí přátelství
s velkým „P“…

Když se Jerry přestěhuje
do luxusního hotelu, kde
probíhá svatba století,
její zoufalá organizátorka požádá Toma, aby
Jerryho vyhnal…

CD, DVD

EP535961 DVD

179,-

EP537851 DVD

259,-

EP537824 DVD

259,-

259,-

EP537829 DVD

EP537835 DVD

259,-

EP537827 DVD

259,-

259,-

EP536147 DVD

Miroslav Donutil

Kryštof

Miro Žbirka

MIG 21

P. Hapka, M. Horáček

Hana Zagorová

Hana Hegerová

BAVÍ VÁS…

HALYWŮD

MODRÝ ALBUM

DŽUS NOCI

V PENZIÓNU SVĚT

100 + 20 PÍSNÍ

MERCI!

Nová kompilace nejúspěšnějších alb Miroslava Donutila (např.
Furt ve střehu).

EP537742 4 CD 269,-

Halywůd je již osmou
řadovou deskou kapely
Kryštof. Co bude pak,
Vohul basy, Chci žít,
Do nebe se propadám…

Reedice nejprodávanějšího alba Mekyho Žbirky
s výpravným bookletem
a bonusovým CD s mixy
vybraných písní.

Album obsahuje dvanáct skladeb: Svoboda
není levná věc, Hurá,
Hyjé!, Hej kámo, Těsně
vedle sebe…

Skladatel P. Hapka a textař M. Horáček připravili
deset písní a našli pro ně
ideální interprety, doprovázené orchestrem!

1968–2020
Pět CD shrnuje hity, šesté pak dokumentuje
vydařené duety s mimořádnými partnery.

V prodeji od 5. 11. 2021

EP536269 CD

EP536272 CD

EP536267 CD

229,-

Nahrávky z let 1965 až
2010. Lásko má, Mapa
lásky, Vzpomínka na Paříž, Já se vrátím, Co mi
dáš, Tak už bal…

EP536264 6 CD 689,-

EP536263 CD

Olympic

ZLATÉ VÁNOČNÍ
HITY

THE BEST OF
JAKUB JAN RYBA

SEMAFOR

Dominik Landsman

JEDEME, JEDEME
Reedice třetího alba
skupiny Olympic (vydaného r. 1971) a 8 bonusů, nabízejících alternativní i koncertní verze.

Rolničky, Jsou svátky, Vánoční expres, Padá sníh,
Purpura, Bílé Vánoce, Jen
jedenkrát v roce, Sněhová
vločka, Veselé Vánoce…

Missae in C major, Missae in E minor, Missae in
B flat major, Missa Solemnis in C major, Česká
mše vánoční, koledy…

Komplet 9 her
z let 1965–1970
Souborné vydání devíti
her z druhého období
divadla Semafor.

KARANTÉNA
S MODERNÍM
FOTREM

EP535168

CD (mp3)

EP536179 CD

EP536266 CD

259,-

349,-

179,-

EP536271 2 CD 369,-

EP537743 3 CD 269,-

Bambini di Praga

KOLEDA, KOLEDA,
KOLEDY
Narodil se Kristus Pán,
Štědrej večer nastal,
Pojďte chlapci k nám,
Pásli ovce Valaši…
EP245043

Michal Viewegh

Daniel Cole

Pavel Hrdlička

Kolektiv autorů

BÁJEČNÁ LÉTA
POD PSA

IMITÁTOR

POUŤ OBĚŠENCŮ

Audioknihu čtou S. Rašilov, V. Zawadská a další.

Audioknihu čte Jan Vondráček. Délka nahrávky:
10 hodin 49 minut.

Audioknihu čte V. Fridrich. Délka nahrávky:
8 hodin 51 minut.

VŠECHNY
ZA JEDNU

EP042330

EP042457

EP042688

CD (mp3)

86

249,-

CD (mp3)

349,-

CD (mp3)

249,-

339,-

99,-

PÍSNIČKY PRO
DĚTI A RODIČE
Tři oříšky; Beruško, půjč
mi jednu tečku; Brum,
brum, brum, o čem se
zdá medvědům; Jen kolovrátku zpívej…

EP536270 2 CD 329,-

1369,-

Audioknihu čte F. Švarc.
EP042743

249,-

V prodeji od 3. 11. 2021

Jan Bauer

Lucie Výborná

MEZI SVĚTY

TICHÁ MODLITBA

KLÁŠTEREM
OBCHÁZÍ ĎÁBEL

Audioknihu čtou M. Hudečková, L. Hruška…

Audioknihu čte J. Ježková. Režie: H. Rytířová.

Audioknihu čte oblíbený
herec Libor Hruška.

Audioknihu čte L. Výborná. Délka nahrávky:
4 hodiny 42 minut.

EP042701

EP042354

EP042238

EP042675

CD (mp3)

Angela Marsonsová
Případy Kim Stoneové

15 CD

269,-

199,-

CD (mp3)

299,-

CD (mp3)

249,-

CD (mp3)

349,-

Pohodlný nákup 24 hodin denně! Více na str. 91.
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Přátelé

TOP TRUMPS QUIZ
Otestujte své znalosti
seriálu Přátelé! Čeká
na vás 500 otázek, které
prověří vaše znalosti
a paměť. Balení obsahuje:
100 karet v praktické
plastové krabičce vhodné
na cesty. Rozměry krabičky: 12 x 10 x 8 cm.
EP537508

349,- 279,-

Tlapková patrola

ADVENTNÍ KALENDÁŘ SNOW COOL
Adventní kalendář obsahuje: 6 pastelek, 6 fixů, 2 gumy, 2 aršíky se samolepkami, poznámkový bloček, razítko, HB tužku, 3 mini zvýrazňovače, propisku
a ořezávátko. Rozměry balení: 27 x 38 x 5 cm.
EP537106

Tlapková patrola

199,-

LABYRINTH JUNIOR
Labyrinth – to je úžasná
zábava a hravé přemýšlení v jednom! Hrdinové
štěňat z Tlapkové patroly
jsou ztraceni v labyrintu.
Kdo je najde první?
Balení obsahuje: herní
plán, 17 karet s cestami,
12 žetonů, 4 figurky
a návod. Hra je vhodná
pro děti od 4 let.

Harry Potter

3D PUZZLE +
PLYŠÁK

Dárkové zboží

EP515909

Krásný dárek
pro fanoušky
Harryho Pottera

Dárkové balení obsahuje:
plyšovou hračku (výška
20 cm) a lentikulární
puzzle (300 dílků). Rozměry složeného obrázku:
46 x 31 cm. Rozměry
krabice i s plyšákem:
16 x 18 x 27 cm.

699,- 529,-

EP536038 599,- 499,-

S tímto levitujícím
koštětem můžete psát!
Harry Potter

LEVITUJÍCÍ PERO – Koště Kulový blesk
Grinch

MAGNETICKÁ KNIŽNÍ
ZÁLOŽKA
Rozměry balení: 6,5 x 19 cm.
EP537790

99,- 89,-

Propiska ve tvaru koštěte díky magnetům levituje ve stojanu! Balení obsahuje: magnetický
podstavec, propisku s krytkou a náhradní
náplň. Rozměry balení: 9 x 19,5 x 8,5 cm.
EP529969

699,- 559,-

Platnost katalogu od 1. listopadu do 31. prosince 2021.

Tento kotlík oslní každého čaroděje!
Harry Potter

HRNEK – MÍCHACÍ
Zmáčkni tlačítko a nápoj se v kouzelném keramickém kotlíku sám zamíchá!
Objem hrnku: 300 ml, výška: 12,4 cm. Baterie (2x AAA) nejsou součástí balení.
EP527638

449,- 349,-

87
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JÍZDENKY, PROSÍM! EVROPA +
DÁREK: NEW YORK*
Veleúspěšná hra Jízdenky, prosím! vás postaví
do rolí stavitelů železničních tratí v Evropě.
Balení obsahuje: herní plán, 240 barevných
vagónů, 158 herních karet, herní žetony,
15 budov nádraží a návod. Hra je vhodná
pro děti od 8 let.
EP048285

1798,- 1299,-

Ke hře Jízdenky,
prosím! obdržíte zábavnou
společenskou hru New York.
Balení obsahuje: herní plán,
92 karet, 4 mrakodrapy jako
ukazatele skóre, 16 dělníku,
4 žetony, 80 dílků mrakodrapů
a návod. Hra je vhodná pro
děti od 8 let.

CENTURY
Trilogie Century je série tří samostatných her, které je však možno kombinovat.
Každá z her se odehrává v jiném století. Vytvářejte stezky, uzavírejte obchody
a sklízejte koření! Hry jsou vhodné pro děti od 8 let. Balení každé hry obsahuje:
karty, 4 misky, dřevěné kostky a návod.
999,- 799,999,- 799,999,- 799,-

Hry pro celou rodinu

EP393482 Century I. – Cesta koření
EP393481 Century II. – Zázraky Východu
EP393480 Century III. – Nový svět

KOUZLO VÁNOC
Vydejte se spolu s Marií a Josefem do Betléma! Cestou budete plnit různé úkoly a dozvíte
se mnoho zajímavostí o Vánocích. Vyhrává ten, kdo přinese
Ježíškovi nejvíce darů, které
poztráceli tři králové a nepozorní
pastýři.

Monopoly

HOUBAŘENÍ
Balení obsahuje: balíček bankovek
Monopoly, 60 karet, 6 sběratelských
figurek, 12 obchodů, 32 prodejních
stánků, 2 kostky a pravidla. Hra je
vhodná pro děti od 8 let.

EP534442

790,- 599,-

799,- 599,-

EP537507

WORLD OF TANKS
Desková hra pro milovníky taktických
střetů na bojišti, inspirovaná jednou
z nejpopulárnějších online her World
of Tanks. Balení obsahuje: 100 karet
vozidel, unikátní tank do online hry,
kartu začínajícího hráče, kartu vrakoviště, 15 karet základen, 5 přehledových karet, 48 karet medailí, 30 týlových karet, 12 karet úspěchu a návod.
Hra je vhodná pro děti od 10 let.
EP535035

88

799,- 639,-

ZEMĚ, MĚSTO
Jednoduchá a zábavná hra. Stačí se jen bleskově rozhodnout a rychle myslet! Herní jednotka vybere písmeno a vy musíte říct slovo na téma, jaké vidíte na kartičce. Odpovídá
hráč, který jako první zmáčkl své tlačítko. Pokud je jeho odpověď správná, bere kartičku.
Vítězem se stává hráč s největším počtem kartiček. Hra je vhodná pro děti od 6 let. Balení
obsahuje: herní jednotku, 30 kartiček a návod. Baterie (3x AAA) nejsou součástí balení.
EP368729 Země, město
EP534857 Země, město: Česko

699,- 559,699,- 559,-

* Zboží označené hvězdičkou lze zakoupit pouze na www.knizniklub.cz.
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TARLTON TEA POT
Vánoční dárkové balení kvalitního černého a zeleného čaje
s kousky ovoce. Výška konvičky: 14 cm. Balení obsahuje
100 g sypaného čaje.
EP533756 Glorious Harmony (zelený čaj)
EP533757 Holly Berry (černý čaj)

BASILUR

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Čekání na Štědrý den nikdy nebylo
příjemnější! S touto kolekcí, obsahující 24 druhů černých, zelených
a ovocných čajů, budete moci denně
ochutnat čaj, který potěší vaše smysly a navodí pravou vánoční atmosféru. Rozměry balení: 21,5 x 45 x 3 cm.
Balení obsahuje 48 g čaje.

189,- 159,189,- 159,-

EP533749

299,- 249,-

TELEVIZNÍ DEKA
Televizní deka z měkkého hřejivého plyše balená v krabici
v designu retro televize. Rozměry deky: 150 x 200 cm, rozměry
balení: 30 x 24 x 17 cm. Materiál: 100% polyester.
599,- 249,599,- 249,599,- 249,599,- 249,-

Program dne: Relaxace
Báječný děda
Pro chvíle pohody
Nejmilejší babička

Dárkové zboží

EP401321
EP400936
EP400938
EP400937

KERAMICKÝ HRNEK
S PODŠÁLKEM
Výška hrnku: 14,9 cm, objem: 250 ml.
EP505331 Červený
EP536218 Šedý

199,- 149,199,- 149,-

Tipy
na vánoční
dárky pro celou
rodinu

Lampička

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ LITÍ OLOVA

FLEXILIGHT

Naše sada pro tradiční vánoční lití olova udělá radost dětem i dospělým.
Balení obsahuje: 6 olověných mincí a tavicí naběračku. Délka naběračky
cca 21 cm.

Jedna z nejtenčích lampiček na světě
skvěle poslouží i jako záložka! Baterie
(2x CR2016) jsou součástí balení.

EP304400

199,- 159,-

Nabídka neknižních produktů v tomto katalogu platí pouze do vyprodání zásob.

EP530086
EP530088
EP530087
EP530091
EP530089

Kočka
Sovička
Pes
Lenochod
Kaktus

359,- 299,359,- 299,359,- 299,329,- 279,329,- 279,-
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Kde nás najdete?
BRNO
Knihkupectví Luxor
Starobrněnská 16/18
tel.: 532 199 891
Knihkupectví Luxor
NC Královo Pole
Cimburkova 593/4
tel.: 722 360 393
BŘECLAV
Knihkupectví Luxor
Sady 28. října 431/17a
tel.: 519 371 473
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Knihkupectví Luxor
U Černé věže 15
tel.: 389 058 910-1
Knihkupectví Luxor
OC Čtyři Dvory
Milady Horákové 1498
tel.: 380 070 718
DĚČÍN
Knihkupectví Luxor
Tržní 1069/32
tel.: 731 451 345
FRÝDEK-MÍSTEK
Knihkupectví Luxor
OC Frýda
Na Příkopě 3727
tel.: 597 490 993
HRADEC KRÁLOVÉ
Knihkupectví Luxor
Futurum
Brněnská 1825/23a
tel.: 498 501 110
CHOMUTOV
Knihkupectví Luxor
OC Chomutovka
Dr. Farského 4732
tel.: 416 419 920-1
CHRUDIM
Knihkupectví Luxor
Široká 117
tel.: 730 514 451
JIHLAVA
Knihkupectví Luxor
Citypark
Hradební 1
tel.: 567 770 004
Knihkupectví Luxor
Masarykovo nám. 47
tel.: 567 308 158
KLADNO
Knihkupectví Luxor
Central Kladno
Petra Bezruče 3388
tel.: 321 338 985

LIBEREC
Knihkupectví Luxor
OC Forum
Soukenné nám. 669/2a
tel.: 487 919 940-1

PRAHA 3
Knihkupectví Luxor
OC Atrium Flora
Vinohradská 151/2828
tel.: 296 110 800

MLADÁ BOLESLAV
Knihkupectví Luxor
Bondy Centrum
tř. Václava Klementa 1459
tel.: 326 509 970-1

V 1. PATŘE!
PRAHA 4
Knihkupectví Luxor
Westfield Chodov
Roztylská 2321/19
tel.: 296 110 750

OLOMOUC
Knihkupectví Luxor
Galerie Moritz
8. května 465/24
tel.: 587 301 830-1

Knihkupectví Luxor
Novodvorská Plaza
Novodvorská 1800/136
tel.: 296 110 456

OPAVA
Knihkupectví Luxor
OC Breda & Weinstein
U Fortny 49/10
tel.: 558 889 820-1
OSTRAVA
Knihkupectví Luxor
OC Avion Shopping Park
Rudná 114/3114
tel.: 597 490 990-1

NOVĚ

Knihkupectví Luxor
OC DBK
Budějovická 1667/64
tel.: 296 110 450-1
PRAHA 5
Knihkupectví Luxor
OC Nový Smíchov
Plzeňská 8
tel.: 296 110 411

PARDUBICE
Knihkupectví Luxor
Palackého tř. 2549
tel.: 466 301 519

PRAHA 6
Knihkupectví Luxor
metro Dejvická
vestibul metra A
Evropská 1500/1
tel.: 296 110 600

PLZEŇ
Knihkupectví Luxor
Plzeň Plaza
Radčická 2861/2
tel.: 378 229 930-1

PRAHA 9
Knihkupectví Luxor
Galerie Harfa
Českomoravská 2420/15a
tel.: 296 110 460-1

PRAHA 1
Knihkupectví Luxor
OC Quadrio
Spálená 2121/22
tel.: 296 110 701

PRAHA 10
Knihkupectví Luxor
OC Europark Štěrboholy
Nákupní 389/3
tel.: 296 110 500-1

Palác knih Luxor
Václavské nám. 41, 1. patro
tel.: 221 111 314

TÁBOR
Knihkupectví Luxor
OD Dvořák
9. května 2886
tel.: 381 251 678

Knihkupectví Luxor
NC Palladium
nám. Republiky 1
tel.: 296 110 100
Knihkupectví Luxor
Florentinum
Na Florenci 2116/15
tel.: 296 110 510
PRAHA 2
Knihkupectví Luxor
Hlavní nádraží
Wilsonova 300/8
tel.: 296 110 405

Knihkupectví Luxor
9. května 517/5
tel.: 381 252 638
ZLÍN
Knihkupectví Luxor
Zlaté jablko
nám. Míru 174
tel.: 576 201 901

Výhody a podmínky
KK PREMIUM
Co získáte?
Při registraci 50% slevu z běžné ceny na 3 knihy nakladatelství
Euromedia (nakladatelské značky KNIŽNÍ KLUB, IKAR, ODEON,
UNIVERSUM, YOLI, ESENCE, PIKOLA, KALIBR, PRAGMA, BRÁNA,
LASER, LISTEN).
V knihkupectvích LUXOR trvale 20% slevu z běžné ceny na tituly
nakladatelství Euromedia a 5% slevu na ostatní tituly a neknižní
sortiment.
Na www.knizniklub.cz nebo objednávkou přes zákaznický servis
zpravidla 20% slevu z běžné ceny všech titulů (výběr z více než
140 000 titulů).
5x ročně katalog zdarma.
Pravidelné akční slevy, knižní komplety za výhodnou cenu, slevy
k svátku a narozeninám, slevové poukázky.
Pravidelné informace o novinkách a výhodných nabídkách.

Co očekáváme?
V období platnosti aktuálního katalogu si zakoupíte alespoň
jeden titul (tj. 5 knih ročně), a to buď v knihkupectví LUXOR,
na www.knizniklub.cz nebo přes zákaznický servis.
Pokud nenakoupíte, můžeme vám zaslat námi vybraný bestseller.
Tuto knihu si následně můžete do 14 dnů vyměnit za jinou.

VIP program
Každý člen programu PREMIUM, který za předchozí kalendářní rok
nakoupil zboží v minimální hodnotě 2 000 Kč (nebo za kalendářní rok
zakoupil v období platnosti jednotlivých katalogů vždy alespoň jeden
titul), bude zařazen do VIP programu na následující kalendářní rok.
VIP člen získává 30% slevu z běžné ceny na tituly označené jako
VIP v daném katalogu a výhodnější poštovné. Na VIP člena se
nevztahuje pravidlo zasílání bestselleru.
Členem Knižního klubu PREMIUM se může stát pouze osoba starší 18 let.
Více o pravidlech členství naleznete v Podmínkách účasti v programu LUXOR
Knižní klub PREMIUM na www.knizniklub.cz.

Ochrana soukromí
Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, které o vás EUROMEDIA GROUP,
a. s., v souladu s aktuální legislativou zpracovává, byly dostatečně chráněny podle
nařízení GDPR. Veškeré podrobnosti, zejména o účelech a způsobech zpracování,
jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na www.knizniklub.cz/ochranasoukromi.

Reklamace
Dostanete-li nedopatřením vadné výtisky nebo jiné než objednané knihy, pošlete
je co nejdřív s kopií dodacího listu poštou (nikoli na dobírku) zpět na adresu:
Euromedia Group, a. s. – reklamace MO zásilek, U Rybníka 1161,
271 01 Nové Strašecí. (Na této adrese není možné vyřídit reklamaci zboží
osobně.) Uveďte prosím objednací číslo požadovaného titulu. Vámi objednaný
titul vám zašleme obratem.
Zboží zakoupené přes internet nebo pomocí zákaznického servisu máte právo
do 14 dnů od jeho převzetí na poště vrátit. Toto právo neplatí u audio a videonahrávek, pokud jste porušili jejich originální obal.
Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu týkajícího
se kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné informace o mimosoudním
řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona
o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto
spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou
obsaženy v § 20n zákona č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI
nejpozději do 1 roku od zakoupení knihy, audioknihy, CD, DVD či zboží.
Mimosoudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody mezi stranami sporu,
nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu, nebo smrtí
resp. zánikem strany sporu, marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu,
nebo odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Při každém nákupu v knihkupectví Luxor prosím předkládejte svou zákaznickou kartu.
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Jak objednat?
www.knizniklub.cz

296 536 660

pomocí objednacího lístku

Objednací kódy vybraných titulů z tištěného katalogu nebo z webu pošlete
na telefonní číslo 604 249 161 ve tvaru: zákaznické číslo - objednací čísla titulů
oddělená čárkou. Prosím nedělejte žádné mezery! Po odeslání zprávy od nás
obdržíte SMS s rekapitulací vaší objednávky. Při platbě předem budou v další SMS uvedeny
platební údaje. Objednávky se zpracovávají automaticky, nelze je opravit ani doplnit.
Vzor SMS:
Pro doručení Českou poštou a platbu předem: 12345678-EP023456,EP124578-PP
Pro doručení Českou poštou a platbu dobírkou: 12345678-EP023456,EP124578
Pro doručení WE|DO (IN TIME) a platbu předem: 12345678-EP023456,EP124578-PP-IT
Pro doručení WE|DO (IN TIME) a platbu dobírkou: 12345678-EP023456,EP124578-IT

E-knihy
E-knihy zakoupíte snadno na www.ebux.cz. Stačí se přihlásit na www.ebux.cz stejným e-mailem a heslem, které již používáte při svých nákupech
na www.knizniklub.cz. Po přihlášení se vám nákup započte na váš účet.

Kolik zaplatíte za dopravu?
Česká pošta

Výdejní místa Zásilkovny

PPL KURÝR

WE|DO (IN TIME) KURÝR

Platba předem: 69 Kč
Při platbě dobírkou: 99 Kč

Platba předem: 39 Kč
Při platbě dobírkou: 69 Kč

Platba předem: 79 Kč
Při platbě dobírkou: 109 Kč

Platba předem: 69 Kč
Při platbě dobírkou: 99 Kč

Doprava zdarma:
ZÁSILKOVNA při platbě předem a nákupu
nad 1000 Kč (pro VIP členy nad 799 Kč)

Nevíte si rady? Rádi vám pomůžeme.
Kontaktujte náš zákaznický servis!
Příjem objednávek: 296 536 660
Informace: 296 536 662
info@knizniklub.cz
Reklamace: 296 536 661

OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY A PLATBY
při nákupu nad 1500 Kč

Po–Pá 8–20 hod.
Adresa: Knižní klub, Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5

Číslo účtu pro PLATBY PŘEDEM:
2113348520/2700

Sledujte také naše webové stránky www.knizniklub.cz,
kde najdete zajímavé akce i aktuální informace.

Platnost katalogů:
1. katalog ZIMA
2. katalog JARO
3. katalog LÉTO
4. katalog PODZIM
5. katalog VÁNOCE

Katalog ZIMA 1/2022 budeme rozesílat začátkem ledna 2022.

leden – březen
duben – květen
červen – srpen
září – říjen
listopad – prosinec
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NEJZNÁMĚJŠÍ
PŘÍBĚHY
FRANCOUZSKÉ
LITERATURY
LA FONTAINOVY BAJKY
Přebásnil Robin Král
Kdo by neznal bajku o chytré lišce, která ukradla sýr
vráně, nebo o čápovi, jenž naservíroval lišce hostinu
do džbánu! Vtipné a poučné příběhy francouzského
básníka a spisovatele Jeana de la Fontaina jsou stále
aktuální a baví další a další generace dětí i dospělých.
K 400. výročí narození tohoto světově proslulého
autora jsme pro vás připravili výpravné vydání. Celkem
72 bajek ilustracemi doprovodil Alexandre Honoré
a volně pro děti přebásnil Robin Král.
Váz., 128 stran, barevné ilustrace, 28 x 36,5 cm

EP042449
V prodeji od 3. 11. 2021

Knižní klub
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5

399,-

299,-
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